
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย แผ่นดินถล่ม อัคคีภัยและดับไฟป่า 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ปี 2564 - 2570 

อ้างถึง     1. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  พ.ศ. 2550 
  2. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพ่ิมเติมถงึฉบับที ่6)  
  3. แผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2550 

 
สถานการณ์ทั่วไป 
 ด้วยในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนมิถุนายน ของทุกปี เป็นช่วงเวลาเปลี่ยนฤดูกาลจากฤดูร้อนเป็นฤดูฝน ซึ่ง
มักจะเกิดพายุไซโคลนและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านประเทศไทยและมีกำลังแรงขึ้น ทำให้มีฝนตกหนักเพ่ิมขึ้น 
โดยเฉพาะชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก   ตำบลท่าคล้อ อำเภอแก่งคอย    จังหวัดสระบุรี พ้ืนที่
ของตำบลท่าคล้อ มีจำนวน  11  หมู่บ้าน มีลักษณะภูมิประเทศเป็นพ้ืนที่ราบเชิงเขาลาดลงหาที่ราบลุ่มแม่น้ำ คือ มี
เทือกเขาคร่าวอยู่ทางตอนเหนือของตำบล เขาหินดาดตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก เขาหนองกบตั้งอยู่ทางทิศใต้ และเขา
มะละกอตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเป็นการกันเขตแดนของตำบล มีแม่น้ำป่าสักไหลผ่านหมู่บ้านต่างๆของตำบลเป็น
ระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร ได้แก่หมู่ที่  1, 2 , 3 ,4, 6, 8, 9 และ 10 และ หมู่ที่ 5, 7, 11 ไม่มีแหล่งน้ำ 
สถานการณ์สาธารณภัยของตำบล  อุทกภัย ในพื้นที่ซึ่งไม่มีพ้ืนที่รับน้ำทำให้น้ำไหลบ่าลงมาจากท่ีราบเชิงเขาลงมายังที่
ราบลุ่มริมแม่น้ำทำให้มีน้ำท่วมขังในพ้ืนที่ราบเชิงเขาและที่ราบลุ่มแม่น้ำ น้ำที่ท่วมมีลักษณะเป็นเพียงแค่น้ำป่าไหล
หลาก หรือท่วมก็ไม่นานเกิน 7 วัน  มักเกิดในหมู่ที่ 3, 5, 7, 9, 10, 11 ที่เสี่ยงดังกล่าว  ดังนั้นเพ่ือเป็นการ
เตรียมการป้องกันภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น จึงจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย  วาตภัย 
แผ่นดินถล่ม อัคคีภัยและดับไฟป่า(ในห้วงเดือน พฤศจิกายน ถึง เดือนพฤษภาคม)   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ 
จึงปรับปรุงแผนในปี 2564 ขึ้น 
 
วัตถุประสงค ์

1) เพ่ือป้องกันและบรรเทาความเสียหายอันเกิดจากอุทกภัย  วาตภัย  แผ่นดินถล่ม  อัคคีภัยและดับ
ไฟป่า     

2) เพ่ือเป็นการสนองตอบนโยบายของรัฐบาล 
 
นโยบาย 

            เพ่ือป้องกันและลดความรุนแรงของภัยพิบัติ จึงกำหนดนโยบาย ดังนี้ 
- กำหนดภารกิจ หน้าที่และรายละเอียดการปฏิบัติการคำสั่ง การควบคุมและการประสานงานไว้

อย่างชัดเจน 
  - จัดเตรียมบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกระดับ และให้มีการซักซ้อม เพื่อทราบภารกิจหน้าที่และพร้อม
ปฏิบัติเมือ่เกิดภัย 
 -  ตรวจสอบและจัดเตรียมเครื่องจักรกล ยานพาหนะ อุปกรณ์ เครื่องมือที่สามารถใช้ปฏิบัติงาน ไว้
ให้พร้อมตั้งแต่บัดนี ้
 - จัดเตรียมสถานที่รองรับการอพยพ สถานที่พยาบาล และเวชภัณฑ์สำหรับช่วยราษฎรผู้ประสบภัย
ในพ้ืนที่เสี่ยงภัยรวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรเตรียมสำรองอาหารและน้ำ เพ่ือการบริโภคอย่างน้อย 3 - 7 วัน ไว้
เป็นการล่วงหน้า 
 -  จัดให้มีข่ายงานที่สามารถรับข่าวและการแจ้งเตือนภัย ให้ประชาชนทราบล่ว งหน้าอย่างทั่วถึง 
และครอบคลุมถึงระดับตำบลและหมู่บ้าน 
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 - คำสั่งจัดตั้งศูนย์และแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์องค์การบริหารส่วนตำบลท่า
คล้อ เพ่ือรายงานสถานการณ์เมื่อเกิดอุทกภัย และวาตภัย ในพ้ืนที่ตามแบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย ให้จังหวัด
ทราบ โดยระบุถึง วันที่ เดือน ปี ที่เกิดภัย สถานที่เกิดภัย ประมาณการความเสียหาย จำนวนผู้ประสบภัย การให้การ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยการป้องกันและแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น 
 - เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการ ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ให้รายงานอำเภอเพ่ือรวบรวมข้อมูลและรายงานตามแบบบัญชี สรุปความเสียหาย
และความให้การช่วยเหลือจากอุทกภัย วาตภัย และดินถล่มที่กำหนด 
  -  ให้ทุกฝ่ายที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติตามแผนฯ โดยทันทีที่เกิดอุทกภัย และวาตภัย หากภัยเกิดขึ้น
เป็นบริเวณกว้าง ให้เข้าช่วยเหลือราษฎร ในพื้นที่เสี่ยงภัยที่ได้สำรวจไว้เป็นอันดับแรก 
 
บทที ่1  การป้องกันและบรรเทาอันตรายจากอุทกภัย 
 
 สถานการณ์เฉพาะ 
 
          พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ  เป็นพ้ืนที่ราบสลับกับพ้ืนที่ภูเขา ที่ราบสูง  มีแม่น้ำป่าสักไหลผ่าน 
หลายหมู่บ้าน เป็นพ้ืนที่ราบ ๆ ลุ่ม ๆ บ่ายเบนไปตามเทือกเขาทั้งหลาย ด้านทิศเหนือเต็มไปด้วยที่ราบสูงมีเทือกเขา
ติดต่อกันเป็นพืดยาวเหยียด ด้านทิศใต้ก็มีเทือกเขาเช่นเดียวกัน อาณาเขตตำบลท่าคล้อเนื้อที่ตำบลท่าคล้อมีทั้งหมด 
25.96 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 16,226  ไร่  และมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลและอำเภอใกล้เคียง ดังนี้ 
               ทิศเหนือ           ติดต่อกับ    ตำบลหินซ้อน และอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 
               ทิศใต ้  ติดต่อกับ    ตำบลสองคอน และตำบลท่าตูม อำเภอแก่งคอย 
               ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ    ตำบลหินซ้อน และตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย 
               ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ    เขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 
ในช่วงฤดูมรสุมอาจเกิดพายุพัดผ่านทำให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อน  ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน 
หากเกิดฝนตกหนักติดต่อกัน และพ้ืนที่ตำบลท่าคล้อเป็นที่ราบลุ่มและภูเขาในพ้ืนที่ตำบลท่าคล้อส่วนใหญ่เป็นภูเขา
หินปูน จึงไม่เกิดปัญหาดินถล่ม 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือควบคุมป้องกันระงับมิให้เกิดอันตรายร้ายแรง 
2. เพ่ือให้การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ในขั้นต้นแก่ประชาชนที่ประสบภัยอย่างรวดเร็ว ต่อเนื่อง 

และมีประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือการฟ้ืนฟสูภาพของประชาชนผู้ประสบภัย ให้สามารถดำรง 

ชีวิตกลับสู่สภาพปกติโดยเร็ว 

การปฏิบัติ 
1. ก่อนเกิดภัย 

การเตรียมรับสถานการณ์สำหรับประชาชน จากการที่เกิดอุทกภัยที่ผ่านมามีตำบล   
หมู่บ้านวิกฤติในท้องที่ตำบลต่างๆ พอสรุปได้  ดังนี้ 

 ก.  พ้ืนที่เสี่ยงภัยจากภาวะน้ำท่วมได้แก่ บริเวณที่ราบลุ่มซึ่งเป็นที่ราบต่ำ บ้านเรือนประชาชนที่ติด
กับแม่น้ำในเขตพ้ืนที่    
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ฉะนั้น  ฝ่ายคอยเหตุจะแจ้งข่าวเตือนประชาชนว่าจะมีอุทกภัยเกิดขึ้น โดยเฉพาะในหมู่บ้านวิกฤติ
ดังกล่าวและเตรียมการ  ดังนี้ 

1) รีบอพยพชาวบ้านที่อยู่ริมน้ำ ลำคลอง ไปอยู่ในที่สูง 
2) อาคารบ้านเรือนที่อยู่ที่สูงแต่อาจถูกน้ำท่วมได้  ถ้าสามารถขนย้าย  พัสดุสิ่งของไป 

เสียได้ให้ปลอดภัย แต่ถ้าไม่อาจทำได้ควรยกพ้ืนให้สูงขึ้นโดยนั่ งร้านหรือยกระดับวางพัสดุ
สิ่งของหรือคันดินหรือกำแพงก้ันรั้วที่พอจะทำได้ 

3) ยานพาหนะรถยนต์และล้อเลื่อนควรจะเคลื่อนย้ายไปอยูท่ี่สูง 
4) สัตว์เลี้ยงนำไปอยู่ในที่สูง หรือเตรียมทำที่ให้พ้นระดับน้ำที่อาจจะท่วมถึงได้ 
5) นำกระสอบทรายใส่ทรายเสริมกันน้ำท่วม 
6) เตรียมหาเรือไม้หรือเรือยางหรือแพไว้ใช้ด้วย 
7) เตรียมอาหารกระป๋องหรืออาหารสำรองไว้ พอที่จะรับประทานในช่วงระยะน้ำ 

ท่วมหลายวัน 
8) เตรียมน้ำรับประทานไว้ในภาชนะท่ีปิดแน่นไว้ให้เพียงพอ 
9) เตรียมเครื่องเวชภัณฑ์ไว้บ้างพอสมควร 

 

ข.   การเตรียมรับสถานการณ์ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันภัย    
1) ประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายลำเลียงขนส่งรวบรวมยานพาหนะที่จะทำการอพยพผู้คนในเขต 

อันตรายไปยังที่ปลอดภัยโดยเร็ว 
-  เรือท้องแบน หรือเรือยาง เสื้อชูชีพ 
-  เครื่องมือช่างไม้ 
-  เชือกขนาดต่างๆ 
-  เวชภัณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการปฐมพยาบาล 
-  อ่ืนๆ ที่จำเป็น 
 

         ๒.ขณะเกิดอุทกภัย 
 การปฏิบัติการช่วยเหลือในขณะที่มีอุทกภัยของเจ้าหน้าที่ฝ่ายระงับและบรรเทาภัยการช่วยเหลือ    

 ผู้คนภายในเขตชุมชน ขนย้ายผู้คนและพัสดุสิ่งของใช้รถบรรทุกที่มีอยู่และขอสนับสนุนเรือเร็วพร้อมด้วยเครื่องมือ
อย่างพร้อมเพรียงแล่นลาดตระเวนไปตามหมู่บ้าน หรือบ้านเรือนที่อยู่ห่างไกลจากชุมชน  เพ่ือรับคนที่กำลังประสบ
ภัยไปอยู่ในที่สูงหรือที่ปลอดภัย 

-  ทำการปฐมพยาบาลผู้ที่ประสบภัยจากน้ำท่วม 
-  กรณีเกิดอัคคีภัยหน่วยดับเพลิงเข้าทำการดับเพลิง 
-  ทำคันดิน  เสริมคันดิน  ทำทางระบายน้ำ 
-  จัดเลี้ยงอาหารแก่ผู้ประสบภัย 
-  จัดที่พักอาศัยชั่วคราว 

3.เมื่อภัยผ่านพ้นไปแล้ว 
     1) ขนส่งผู้คนอพยพกลับภูมิลำเนาเดิม 
     2) รื้อสิ่งของปรักหักพัง  ซ่อมแซมบ้านเรือนที่หักพัง 
     3) เก็บกวาดขนส่งซากปรักหักพังทั่วไป กระทำความสะอาดถนนหนทางที่มีโคลนตม 

   และสิ่งชำรุดเสียหายให้กลับเข้าสภาพปกติโดยเร็ว  
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         4)  สำรวจความเสียหายเบื้องต้นที่เกิดข้ึน และรีบรายงานหน่วยเหนือทราบ 

5)  ซ่อมแซมโรงเรียน  ที่พักอาศัย  ถนน  ที่หักพังชำรุดเสียหาย 
       6)  จัดซ่อมเครื่องสาธารณูปโภคให้กลับคืนสภาพปกติโดยเร็วที่สุด เช่น การไฟฟ้า ประปา  
โทรศัพท ์ ฯลฯ 

7)  ซากสัตว์ตายในที่ต่างๆ  เก็บฝังโดยเร็วส่วนสัตว์ที่มีอยู่ซึ่งอดอาหารเป็นเวลานาน  รีบให้อาหาร
และนำกลับคืนให้เจ้าของ 

 
          8)  ซ่อมถนน สะพาน และเส้นทางต่างๆ ที่ขาด ชำรุด เสียหาย  ให้กลับเข้าสู่สภาพเดิม  เพ่ือ 

ให้ใช้สัญจรได้โดยเร็วที่สุด          
9) สร้างอาคารชั่วคราวสำหรับให้ที่อยู่ผู้ไร้ที่อยู่อาศัย 
 

การสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 
-  แจกเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม 
-  อาหาร 
-  ยารักษาโรค 

     
 

บทที่ 2  การป้องกันและบรรเทาอันตรายจากวาตภัย 
 
กล่าวท่ัวไป 

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ    มีลักษณะภูมิประเทศในเขตการปกครองในตอนฤดูฝนอาจเกิดพายุพัด
ผ่านทำให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อน   ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน  พ้ืนที่ทำการเกษตรของ
ประชาชน  ตลอดจนสิ่งสาธารณะประโยชน์ ทรัพย์สินของทางราชการ และป่าไม้ รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ  
 
วัตถุประสงค ์

1) เพ่ือควบคุมมิให้ภัยจากวาตภัยเกิดอันตรายร้ายแรง 
2) เพ่ือให้การช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์ขั้นต้นแก่ประชาชนที่ประสบภัย ให้สามารถดำรงชีวิต 

กลับสู่สภาพเดิมโดยเร็ว 

การปฏิบัติ 
1. ก่อนเกิดภัย  ฝ่ายคอยเหตุแจ้งข่าวเตือนภัยแก่ประชาชน เตรียมการป้องกันอันตราย การเสีย 

หายของประชาชน 
1) เปิดวิทยุรับฟังข่าวและคำแนะนำของทางราชการให้ความร่วมมือต่อทางราชการ    คอย 

ฟังข่าวอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
2) ไม่ควรเชื่อข่าวสารหรือคำแนะนำของผู้อื่นที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่  ควรเชื่อฟังข่าวและคำแนะนำ 

ของทางราชการเท่านั้น 
3) ก่อนพายุจะมาถึง  ถ้ามีเวลาพอให้ตัดกิ่งไม้ที่อาจจะหักได้จากลมพายุ  โดยเฉพาะต้นไม้ใหญ่ที่อยู่

ใกล้บ้านเรือน กิ่งไม้ที่อาจหักตกมาทับบ้านเรือนสายไฟฟ้าหรือต้นไม้ที่ตายยืนต้นควรจัดการโค่นลงเสีย  ต้นไม้ที่มีค่า
ถ้าไม่ให้โค่นล้มให้ใช้เสาตอกกับพื้นท่ีในทิศทางต่างๆ  แล้วเอาเชือกรัดโยงตรึงกับเสา 

4) ตรวจสอบเสาไฟฟ้าในและนอกบริเวณให้เรียบร้อย 
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5) เข้าอยู่ในอาคารตลอดเวลาที่มีพายุ  อย่าออกมาในที่โล่งแจ้ง 
6) ปิดประต ูหน้าต่างทุกบานอย่างม่ันคงแข็งแรง  อย่าให้เปิดได้ในขณะที่มีพายุ 

ปิด  กั้น  ช่องทางลม  น้ำเตรียมตะเกียง  แสงสว่าง  ไฟฉาย  ไม้ขีดไฟไว้ให้พร้อมเพรียงให้อยู่ใกล้มือเมื่อไฟฟ้าดับจะ
ได้ใช้ทันท่วงท ี

7) เตรียมอาหารสำรองและอาหารกระป๋องไว้บ้าง 
8) ดับไฟในเตาให้เรียบร้อยเพ่ือมิให้เกิดเพลิงไหม้ในขณะที่มีพายุ 
9) สิ่งของที่อาจจะตกหล่น แตกหัก เสียหายได้เมื่อได้รับความกระทบกระเทือนจากลมพายุ 

  ควรจัดวางไว้ในที่ต่ำและปลอดภัย        
10) สัตว์พาหะต่างๆ ตลอดจนสัตว์เลี้ยงให้นำไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยจากลมพายุ  และน้ำท่วม 
11) ถ้ามีรถยนต์พาหนะขับข่ีได้ ควรเตรียมไว้ให้พร้อมที่จะใช้ทันที ภายหลังจากพายุพัด 

ผ่านไปแล้ว 
12) เมื่อปรากฏว่าลมเงียบสงบ  อย่าเข้าใจว่าพายุได้ผ่านพ้นไปแล้ว เพราะพายุขนาดใหญ่  

และพายุโซนร้อน มีศูนย์กลางพายุซึ่งเป็นบริเวณเงียบสงบและไม่มีฝน  ท้องฟ้ากระจ่างเมื่อศูนย์กลางพายุฝนบริเวณ
ใด  ทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าพายุพัดผ่านไปแล้ว  แต่ความจริงในช่วงระยะ 2 ชั่วโมง ต่อมากลับมีพายุลมแรงและ 
ฝนตกหนักอีกลมจะพัดเปลี่ยนทิศทางในทางตรงข้ามกับระยะแรกและมีอันตรายพอๆ กัน จงรอต่อไปไม่น้อยกว่า  3 
ชั่วโมง  จึงจะวางใจได้ว่าพายุได้ผ่านพ้นไปแล้ว 

13) เตรียมทางข้ึนสู่เพดานหรือหลังคา เมื่อเกิดน้ำท่วม 
14) ควรสงบใจตั้งสติให้มั่นคง เพ่ือเตรียมต่อสู่กับภัยอันตรายต่างๆ คิดหาทางช่วยชีวิตตน 

เองและครอบครัว  ตลอดจนช่วยบุคคลอ่ืนที่ประสบภัยอันตรายด้วย 

2. ขณะเกิดภัย 
ทุกคนเข้าอยู่ในอาคารสถานที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัย อย่าออกมาในที่โล่งแจ้ง 

3. เมื่อภัยผ่านพ้นไปแล้ว 
ดำเนินการช่วยเหลือบรรเทาความเสียหายผู้ประสบภัยเมื่อมีผู้บาดเจ็บให้รีบช่วยเหลือ และถ้าจำเป็นให้
นำส่งโรงพยาบาลหรืออนามัยถ้ามีสิ่งหักพัง หรือใกล้จะโค่นหักพังให้รับจัดการโค่นล้มเสียถ้ามีเสาไฟฟ้า
ล้ม สายไฟขาด ต้องระวังไม่ให้ใครเข้าใกล้ หรือแตะต้องเป็นอันขาดให้ทำเครื่องหมายกีดขวาง แจ้ง
อันตรายให้ชัดเจนให้เจ้าหน้าที่หรือช่างไฟฟ้าจัดทำโดยด่วนซ่อมแซมหรือสร้างอาคารบ้านเรือน โรงเรือน 
สถานที่ราชการ ถนน สะพาน สิ่งสาธารณูปโภคที่เสียหาย  ให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็วจัดสถานที่พัก
ชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยไม่มีที่อยู่อาศัยสงเคราะห์ช่วยเหลือเครื่องอุปโภค-บริโภค ยารักษาโรค 
ปฏิบัติการทางจิตวิทยาเพ่ือฟ้ืนฟูสภาพจิตใจดำเนินการฟ้ืนฟูบูรณะช่วยเหลือในระยะปานกลาง และ 
ระยะแรกในด้าน 

- โครงสร้างพื้นฐาน 
- การสาธารณสุข 
- การศึกษา 
- การส่งเสริมอาชีพ 
- ด้านสังคมสงเคราะห์ 
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บทที ่3 การประสานงานและแผนการอพยพ 

ขั้นตอนการปฏิบัติ  แบ่งเปน็ 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

1.  ด้านการเตรียมการ (ก่อนเกิดภัย) 
1.1  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือหาข้อมูลในการแจ้งเตือนภัย โดยการจัดระบบติดตาม

การรายงานข่าวพยากรณ์อากาศ  พยากรณ์ระดับน้ำ ได้แก่ กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน ให้มีการายงานข้อมูล
ที่จำเป็น คือ  

     1.1.1 ข่าวอากาศและคำเตือน มีการคาดหมายกำลังลม ปริมาณน้ำฝน และพ้ืนที่ที่คาดว่าจะ
เกิดอุทกภัย จากกรมอุตุนิยมวิทยา 

1.1.2 ระดับน้ำมีข้อมูลของระดับน้ำทะเล ระดับในแม่น้ำ ระดับสูงสุดและต่ำสุดบริเวณที่
คาดคะเนว่าจะเกิดน้ำท่วม 
              1.2  ศูนย์อำนวยการเฉเพาะกิจองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ   ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข่าวการ
พยากรณ์อากาศและระดับน้ำ เพ่ือกระจายข่าวสารไปยังประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันภัยเป็นการ
ล่วงหน้า 
              1.3  ประสานงานกับศูนย์อำนวยการเฉเพาะกิจฯจังหวัด  กองอำนวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัด 
อำเภอ อปท. ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุทกภัย และวาตภัยเตรียมการดังนี้ 
                        1.3.1 ความรับผิดชอบด้านประชาชนศูนย์อำนวยการเฉเพาะกิจองค์การบริหารส่วนตำบลท่า
คล้อ แจ้งเตือนประชาชนริมน้ำ พ้ืนที่เสี่ยงต่อน้ำหลากและเอ่อล้นตลิ่งทราบ ให้ระมัดระวังอันตรายรวมทั้ง เตรียม
พ้ืนที่และวิธีการอพยพประชาชนและส่วนราชการไว้ให้สามารถสั่งปฏิบัติการอพยพได้ทันท ี
                        1.3.2 ความรับผิดชอบด้านเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ท่ีจำเป็น สถานที่ให้ศูนย์อำนวยการ
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลท่าคล้อ เตรียมเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการ
ป้องกันภัย เช่น เรือท้องแบน รถยนต์บรรทุก เครื่องสูบน้ำ เครื่องจักรกล เครื่องมือในการกู้ภัย กระสอบทราย เสื้อผ้า 
เครือ่งนุ่มห่ม ยารักษาโรค ข้าวสารอาหารแห้ง เพ่ือเตรียมนำมาใช้ในกรณีเมื่อเกิดภัย 
                        1.3.3 หาวิธีป้องกันทุกด้านเพ่ือป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัย และวาตภัย ตามโครงการ
ที่ดำเนินการตามปกติ และโครงการพิเศษของทางราชการ 
 
  2.  ด้านการปฏิบัติเม่ือเกิดภัย (ขณะเกิดภัย) 
 2.1 การรับแจ้งเหตุและการประสานงาน มีดังนี้ 
         ส่วนกลาง เป็นหน้าที่ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 
 0-2241-7458 หรือข่ายสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย หมายเลข 55045-9 

                 ระดับจังหวัด เป็นหน้าที่ของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 
สระบุรี  หมายเลขโทรศัพท์  036-212112 โทรสาร 036-212238 
           ระดับอำเภอ เป็นหน้าที่ของที่ทำการปกครองอำเภอ (ฝ่ายความมั่นคง)โทร 036-252 042 

2.2 กองอำนวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มี หน้าที่ปฏิบัติตามแผน 
นี้ เมื่อได้รับแจ้งเหตุอุทกภัย และวาตภัย ในพื้นที่ของตนให้ดำเนินการเข้าให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยด่วน ดังนี้ 
      2.2.1 การช่วยเหลือชีวิตผู้ประสบภัยให้ถือว่าเป็นหน้าที่ท่ีสำคัญเป็นอันดับแรก 
                            2.2.2 การเคลื่อนย้ายทรัพย์สินของประชาชน และของทางราชการไปไว้ในที่ปลอดภัยโดยใช้
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในพ้ืนที่ ซึ่งการเคลื่อนย้าย ต้องมีการควบคุม ตรวจตรารักษาทรัพย์สินของ
ประชาชนและทรัพย์สินของทางราชการมิให้ชำรุดหรือเสียหาย 
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   2.2.3  จัดส่งเครื่องอุปโภค บริโภค น้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีพเข้าในพ้ืนที่
ประสบภัยโดยเร่งด่วน 
   2.2.4  กรณีเกินขีดความสามารถ ให้ขอรับการสนับสนุนไปยังกองอำนวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง 
   2.2.5  สำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือตามขีดความสามารถของตน 
   2.2.6  จัดระบบการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย และจราจรในบริเวณพ้ืนที่
ประสบภัย การอพยพ และการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 
   2.2.7  รายงานความเสียหายและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ไปยังกอง
อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพร้อมกับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาส าธารณภัยแห่ง
ราชอาณาจักรทราบทุกระยะ 
 2.3  กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด   เมื่อเกิดอุทกภัยในพื้นที่ตำบล ให้เข้า
ควบคุมสถานการณ์    เมื่อเกินขีดความสามารถของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ โดยจัดส่งเจ้าหน้าที่ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ ให้การสนับสนุนไปยังพ้ืนที่ประสบภัย และรายงานสถานการณ์ให้กองอำนวยการป้องกันภัยฝ่าพลเรือน
จังหวัดและกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายพลเรือนแห่งราชอาณาจักรทราบทุกระยะ 
  2.4  หน่วยสนับสนุน ได้แก่ภาคเอกชน องค์กรประชาชน มูลนิธิ สมาคม อาสาสมัครต่างๆ ในพ้ืนที่ 
มีหน้าที่สำรวจเครื่องมือเครื่องใช้ กำลังเจ้าหน้าที่ของตน เพ่ือประโยชน์ในการสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัย วาตภัย  โดยให้มีการประสานงาน ดังนี้  

         2.4.1 หน่วยงานในพ้ืนที่อ่ืนๆ ให้ประสานงานเพื่อให้การสนับสนุนกองอำนวยการ 
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ร้องขอหรือกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ หรือ อปท. ที่เกิด
เหตุได้โดยตรง 
                              2.4.2  เมื่อกำลังของหน่วยสนับสนุนมาถึงแล้ว ให้รายตัวต่อผู้อำนวยการป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัยอำเภอ และ อปท. ณ ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจฯ เพ่ือประสานการปฏิบัติ 

         2.4.3 ให้ปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้อำนวยการกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน 
เขตท้องที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายทุกระยะ 

3.ขั้นการฟื้นฟูบูรณะ 
เมื่อเหตุการณ์ยุติลงแล้ว กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ปฏิบัติตามข้ันตอนการฟื้นฟู ดังนี้ 
                1. ให้การบำบัดรักษาผู้บาดเจ็บผู้ป่วยโดยสถานพยาบาลระดับอำเภอเพ่ือรักษาชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บ
ในระยะแรกอย่างทันท่วงที เมื่อเกินความสามารถให้จัดส่งไปยังสถานพยาบาลในระดับจังหวัดหรือสถานพยาบาลใน
จังหวัดใกล้เคียงที่สามารถให้รักษาได้ 
                2.  สำรวจความเสียหายทุกด้านอย่างละเอียด ทั้งด้านชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและ 
สิ่งสาธารณะประโยชน์ เพ่ือประโยชน์ในการช่วยเหลือ 
                3. จัดการประชาสัมพันธ์เพื่อฟ้ืนฟูจิตใจของผู้ประสบภัย และสร้างความเชื่อมั่นในการให้ 
ความช่วยเหลือของทางราชการต่อผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่และเท่าเทียม 
                4. การซ่อมแซมส่วนที่เสียหาย โดยดำเนินการพิจารณาเห็นว่าเป็นสิ่งที่สามารถซ่อมแซม 
ได้และดำเนินการโดยเร็ว เพ่ือให้สามารถใช้การได้ตามปกติ ในกรณีที่ไม่สามารถซ่อมแซมได้ให้จัดรื้อถอนออกไป เพื่อ
ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน 
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              5. ให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อปท. ที่เกิดเหตุเข้าดำเนินการและฟ้ืนฟู บูรณะ
ความเสียหายในเบื้องต้น โดยงบประมาณที่อยู่ในการรับผิดชอบกรณีเกินขีดความสามารถ ให้ขอรับการสนับสนุนจาก
หน่วยเหนือตามลำดับ 

               4.  การอพยพประชาชน 
  4.1 การเตรียมอพยพประชาชนจะประกาศกำหนดวัน และเวลา ล่วงหน้าก่อนการอพยพ 1 วัน 
     4.1.1 การจัดหายานพาหนะและการลำเลียงยานพาหนะ น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ที่ใช้ใน
การอพยพ กำหนดในแผน อปพร. จังหวัด 
                    4.1.2 จัดรวบรวมผู้อพยพ 
      1)  หมู่ 1,2,4,6      กำหนดจุดรวบรวมผู้อพยพ ณ บริเวณโรงเรียนหาดสองแคว 
      2)  หมู่ 3,8,9,10    กำหนดจุดรวบรวมผู้อพยพ ณ บริเวณวัดถ้ำประกายแก้ว 
      3)  หมู่ 5,7,11       กำหนดจุดรวบรวมผู้อพยพ ณ บริเวณโรงเรียนวัดถ้ำเต่า 

          4.1.2การจัดลำดับความสำคัญของการอพยพ ให้จัดแบ่งประเภทของบุคคลตามลำดับเร่งด่วน ดังนี้ 
                                  1)  สตรี เด็ก คนชรา คนพิการ และผู้ป่วยทุพลภาพ 
                                  2)  บุคคลที่ไม่มีความจำเป็นในการปฏิบัติการในพ้ืนที่ 
                    4.1.3 การจัดเตรียมพ้ืนที่อพยพ ให้จัดเตรียมพ้ืนที่รับการอพยพไว้ล่วงหน้าตามลักษณะความ
จำเป็น ดังนี้ 
                                 1)  ห่างจากพ้ืนทีป่ระสบภัยและอันตราย 
                                 2)  ไม่กีดขวางหรือเหนี่ยวรั้งการปฏิบัติงาน 
                                 3) เป็นพื้นที่ท่ีสามารถจัดการด้านสุขลักษณะได้ 
                                 4) มีความสะดวกในเส้นทางคมนาคม 
                                 5) มีสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภค ตามสมควร 

         4.1.4 การจัดทำแผนอพยพ ให้กำหนดรายละเอียด ดังนี้ 
                            1) สำรวจและจัดทำบัญชีจำนวนผู้อพยพไว้ล่วงหน้า โดยแยกประเภทตามลำดับความเร่งด่วน 

                      2) กำหนดเจ้าหน้าทีด่ำเนินการอพยพไว้ล่วงหน้า โดยระบุหน้าที่ความรับผิดชอบไว้ให้ชัดเจน 
                      3) สำรวจยานพาหนะน้ำมันเชื้อเพลิงตลอดจนระบบการสื่อสารสำหรับการอพยพ 

                  4) กำหนดเส้นทางอพยพหลักและเส้นทางรอง ที่ไม่ขัดขวางต่อการปฏิบัติงาน 
             5) กำหนดระเบียบปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในการอพยพ 

การอาศัยอยู่ในพื้นท่ีรองรับการอพยพ ตลอดจนการอพยพกลับ 
             6) ให้ความช่วยเหลือและบริการในการดำรงชีพและระบบสุขลักษณะตามสมควร  

                  7) จัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ิมเติมตลอดจน ร่างระเบียบในการ 
ควบคุมการใช้สิ่งเหล่านี้ 

                  8) ให้แบ่งการปกครองในพ้ืนที่อพยพออกเป็นกลุ่ม และให้จัดทำ ทะเบียนและจัดระเบียบการ 
ปกครอง รายละเอียดปรากฏตามแผนที่แนบท้ายแผน 
 
               5.  คำแนะนำในการประสานงาน 
 1)  แผนนี้มีผลบังคับใช้และเริ่มปฏิบัติในขั้นเตรียมการตั้งแต่บัดนี้ 
                             2) ให้ทุกหน่วยศึกษาแผนนี้ให้ละเอียดและเตรียมการปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมสอดคล้องกับ
แผนฯของจังหวัด 
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บทที่ ๔ 
แผนป้องกันและดับไฟป่าองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๗๐ 

อ้างถึง     1. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  พ.ศ. ๒๕๕๐ 
  2. แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘  
  3. แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี พ.ศ.๒๕๕๘ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓) 

๑.สถานการณ ์
   ๑.๑ สถานการณ์ทั่วไป 
 ด้วยในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือน พฤษภาคม ของทุกปี เป็นช่วงเวลาเปลี่ยนฤดูกาลจากฤดูฝนเป็นฤดู
หนาวและฤดูร้อน ซึ่งมักจะเกิดพายุลมหนาวและอาการ้อนในฤดูร้อน ทำให้ต้นไม้ป่าไม้ผลัดใบและแห้งมีจำนวนทับถม
กันมากในป่าภูเขา ตำบลท่าคล้อ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี พ้ืนที่ของตำบลท่าคล้อมีจำนวน ๑๑  หมู่บ้าน มี
ลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบเชิงเขาลาดลงหาที่ราบลุ่มแม่น้ำ คือ มีเทือกเขาคร่าวอยู่ทางตอนเหนือของตำบล เขา
หินดาดตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก เขาหนองกบตั้งอยู่ทางทิศใต้ และเขามะละกอต้ังอยู่ทางทิศตะวันตกเป็นการกันเขต
แดนของตำบล มีแม่น้ำป่าสักไหลผ่านหมู่บ้านต่างๆของตำบลเป็นระยะทางประมาณ ๘ กิโลเมตร ได้แก่หมู่ที่
๑,๒,๓,๔,๖,๘,๙และ๑๐และหมู่ที่ ๕,๗,๑๑ ไม่มีแหล่งน้ำ สถานการณ์สาธารณภัยเกี่ยวกับไฟป่าของตำบลพ้ืนที่ที่เป็น
ภูเขาจะเกิดไฟไหม้เนื่องจากการทับถมของใบไหม้แห้งจากสาเหตุของไฟไหม้เกิดจากฝีมือของประชาชนเองที่มาจาก
การเกษตรการบุกรุกป่าสาเหตุของไฟป่าเกิดจากะรรมชาติแทบจะไม่มีแล้วจะเหลือก็เพียงเกิดจากฟ้าผ่าถึงจะทำให้เกิด
ไฟป่าได้แตทุกกรณีจากไฟป่าก็จะสร้างความเสียหายให้กับป่าไม้และทำให้เกดิมลพิษและทำให้สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไป 

    ๑.๒ สถานการณเ์ฉพาะ 
           พ้ืนทีอ่งค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ  เป็นพื้นที่ราบสลับกับพ้ืนที่ภูเขา ที่ราบสูง  มีแม่น้ำป่าสักไหลผ่าน 
หลายหมู่บ้าน เป็นพื้นที่ราบ ๆ ลุ่ม ๆ บ่ายเบนไปตามเทือกเขาท้ังหลาย ด้านทิศเหนือเต็มไปด้วยที่ราบสูงมีเทือกเขา
ติดต่อกันเป็นพืดยาวเหยียด ด้านทิศใต้กมี็เทือกเขาเช่นเดียวกัน อาณาเขตตำบลท่าคล้อเนื้อที่ตำบลท่าคล้อมีทั้งหมด 
๑๐๒ ตารางกิโลเมตร มีพ้ืนที่ทำการเกษตรและที่อยู่อาศัย ๒๕.๙๖ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๑๖,๒๒๖  ไร่  
และมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลและอำเภอใกล้เคียง ดังนี้ 
               ทิศเหนือ           ติดต่อกับ    ตำบลหินซ้อน และอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 
               ทิศใต ้  ติดต่อกับ    ตำบลสองคอน และตำบลท่าตูม อำเภอแก่งคอย 
               ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ    ตำบลหินซ้อน และตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย 
               ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ    เขตอำเภอเฉลิมพระเกยีรติ จังหวัดสระบุรี 
            ในช่วงฤดูหนาวและฤดูร้อน พ้ืนที่ตำบลท่าคล้อเป็นที่ราบลุ่มและภูเขาในพ้ืนที่ตำบลท่าคล้อส่วนใหญ่เป็น
ภูเขาหินปูน ไฟป่าจึงเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 

๒.ภารกิจ 
๑.เพ่ือป้องกันและบรรเทาความเสียหายของป่าและภูเขาจากไฟป่าให้ชุดปฏิบัติการเข้าระงับเหตุ      
๒.เพ่ือเป็นการสนองตอบนโยบายของรัฐบาลในการเพ่ิมปริมาณป่าให้ทำการฟ้ืนฟูโดยการปลูกป่า 
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๓.การปฏิบัติ 
                เพ่ือป้องกันและลดความรุนแรงของภัยพิบัติจากไฟป่าจึงกำหนดนโยบายไว้เป็นคำสั่งของตำบล 
               ๑.กำหนดภารกิจหน้าทีแ่ละรายละเอียดการปฏิบัติการตามคำสั่งของตำบลจากผู้อำนวยการศูนย์(นายก
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ)ในการปฏิบัติงานควบคุมและการประสานงานไว้อย่างชัดเจน 
      ๒.จัดเตรียมบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกระดับ และให้มีการซักซ้อม เพื่อทราบภารกิจหน้าที่และพร้อม
ปฏิบัติเมือ่เกิดภัย 
               ๓. ตรวจสอบและจัดเตรียมเครื่องจักรกล ยานพาหนะ อุปกรณ์ เครื่องมือที่สามารถใช้ปฏิบัติงาน ไว้ให้
พร้อมตั้งแตจุ่ดที่ตั้งหน่วยงาน 
               ๔.จัดให้มีข่ายงานที่สามารถรับข่าวและการแจ้งเตือนภัย ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าอย่างท่ัวถึง และ
ครอบคลุมถึงระดับตำบลและหมู่บ้าน 
               ๕.คำสั่งจัดตั้งศูนย์และแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ 
เพ่ือรายงานสถานการณ์เมื่อเกิดไฟป่า ในพ้ืนที่ตามแบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย ให้จังหวัดทราบ โดยระบุถึง 
วันที่ เดือน ปี ที่เกดิภัย สถานที่เกิดภัย ประมาณการความเสียหาย จำนวนผู้ประสบภัย การให้การช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยการป้องกันและแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น 
               ๖.ให้ทุกฝ่ายที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติตามแผนฯ โดยทันทีที่เกิดไฟป่าเกิดขึ้นในพ้ืนที่ 
        ๓.๑การปฏิบัติก่อนเกิดภัย 

การเตรยีมรับสถานการณ์ชุดปฏิบัติการ จากการที่เกิดเหตุไฟป่าที่ผ่านมามีตำบล พอสรุปได ้ ดังนี้ 
      ก.พ้ืนทีเ่กิดภัยจากจากไฟป่าเป็นที่ภูเขาฉะนั้น  ฝ่ายคอยเหตุจะแจ้งข่าวเตือนประชาชนว่าจะมีไฟป่า
เกิดข้ึน โดยเฉพาะในหมู่บ้านใกล้เคียงเตรียมการ  ดังนี้ 

๑.แจ้งข่าวสาร 
๒.ชุดปฏิบัติการดับไฟป่าเตรียมกำลังพร้อม 
๓.เตรียมเครื่องมือ 
๔.เตรียมอาหารและน้ำดื่ม 
๕.เตรียมรถยนต์พร้อมเคลื่อนที่เข้าปฏิบัติการ 
๖.เตรียมเครื่องเวชภัณฑ์ไว้บ้างพอสมควร 

  ๓.๒ขณะเกิดไฟป่า 
     ๑. การปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายระงับเหตุและบรรเทาภัยจากไฟปา่ 

๒. การเข้าปฏิบัติการให้เป็นไปตามแผนการซักซ้อม 
๓. วิเคราะห์สถานการณ์และทิศทางลมตลอดเวลาในขณะเข้าดับไฟป่า 
๔. เมื่อปฏิบัติภารกิจเสร็จสิ้นเช็คยอดกำลังพล 
๕. ตรวจเช็คเครือ่งมือและอุปกรณ์ 
๖. ตรวจเช็คร่างการหากมีบาดเจ็บให้ปฐมพยาบาลขั้นต้นและส่งต่อทางสายแพทย์เป็นลำดับต่อไป 
๗. เคลื่อนย้ายกำลังกลับที่ตั้ง     



 
-๑๑- 

      
 ๓.๓หลังเกิดเหตุ 

                    ๑.สำรวจความเสียหายของป่า 
                     ๒.ทำการฟื้นฟูโดยการปลูกป่า 
๔.การสนับสนุนและการปรนนิบัติบำรุง 
 ๔.๑ ฝ่ายปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย สนับสนุนรถน้ำ 
 ๔.๒ องค์การบรหิารส่วนตำบลท่าคล้อสนับสนุนอาหารและน้ำดื่ม 
 ๔.๓ ศูนยอ์าสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนสนับสนุนกำลังพล 
 ๔.๔ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสนับสนุนยารักษาโรคและพยาบาล 
 ๔.๕ องค์กรฝ่ายปกครองสนับสนุนรถยนต์เล็กในการเคลื่อนพลเข้าพ้ืนที่ 
๕.สายการบังคับบัญชาและการติดต่อส่ือสาร 
 ๕.๑ สายการบังคับบัญชา 
 ๑ งานฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นฝ่ายปฏิบัติการขึ้นตรงกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่า
คล้อในฐานะเป็นผู้อำนวยการท้องถิ่น ของตำบล 
 ๒ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อรายงานตรงต่ออำเภอแก่งคอยในฐานะศูนย์อำนวยการอำเภอ 
 ๓ ศูนย์อำนวยการอำเภอแก่งคอยรายงานต่อศูนย์อำนวยการจังหวัด 
 ๕.๒ การติต่อสื่อสาร 
   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ โทร ๐๓๖-๗๑๕๔๒๖-๗  

- ความถี่วิทยุสื่อสาร  ความถี่หลัก ๑๕๘.๙๘๐ MHz  ความถี่รอง ๑๔๘.๙๘๐ MHz 
- เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อำนวยการท้องถิ่นตำบลท่าคล้อ โทร ๐๘๒-๓๔๗๘๑๙๙ 
- ผู้อำนวยการศูนย์ท้องถิ่นตำบลท่าคล้อ โทร ๐๘๑-๘๕๒๑๖๓๗ 

 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



-๑๒- 

สถิติ ข้อมูลการเกิดสาธารณภัย ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๗๐ 

สถานการณ์สาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ที่สำคัญที่เกิดขึ้นและสร้างความสูญเสียต่อ
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากสถิติการเกิดภัย ดังนี้ 

(1) อุทกภัย 

ตารางที่ 1-1  :  สถิติการเกิดอุทกภัยของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ 

พ.ศ. 
จำนวนครั้ง     

ที่เกิดภัย (ครั้ง) 
พื้นที่ประสบภัย 

(หมู่ที่/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย 
มูลค่า 

ความเสียหาย 
(ล้านบาท) 

จำนวน
ครัวเรือน 

ที่ประสบภัย 

เสียชีวิต 
)คน(  

สูญหาย 
)นค(  

 

บาดเจ็บ 
)คน(  

2564 1 หมู่.5,7,11,3,9,10 50 - - - - 
2565 - - - - - - - 
2566 - - - - - - - 
2567 - - - - - - - 
2568 - - - - - - - 
2569 - - - - - - - 
2570 - - - - - - - 
รวม 1 6 50 - - - - 

หมายเหตุ : สาธารณภัยเกิดจากน้ำหลากที่มา : งานป้องกัน อบต.ท่าคล้อ  ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน  พ.ศ. 
2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(2)  วาตภัย 

ตารางที่ 1-2  :  สถิติการเกิดวาตภัยของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ 

พ.ศ. 
จำนวนครั้ง      

ที่เกิดภัย (ครั้ง) 
พื้นที่ประสบภัย 
(หมู่ที่/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย 
มูลค่า 

ความเสียหาย 
(ล้านบาท) 

จำนวนบ้านเรือน    ที่
เสียหายทั้งหลัง 

)หลัง(  

จำนวนบ้านเรือน    ที่
เสียหายบางส่วน 

)หลัง(  
2564 3 ม.3,ม.5,ม.7 - 10 22,496  บาท 
2565 - - - - - 
2566 - - - - - 
2567 - - - - - 
2568 - - - - - 
2569 - - - - - 
2570 - - - - - 
รวม 3 3 - 10 22,496  บาท 

ที่มา : งานป้องกัน อบต.ท่าคล้อ  ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน  พ.ศ. 2565 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๑๓- 

 

(3) ภัยแล้ง 

ตารางที่ 1-3  :  สถิติการเกิดภัยแล้งของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ 

พ.ศ. 
จำนวนครั้ง     

ที่เกิดภัย (ครั้ง) 
พื้นที่  ประสบภัย 
(หมู่ที่/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย มูลค่า 

ความเสียหาย 
(ล้านบาท) 

จำนวน
ครัวเรือน      

ที่ประสบภัย  

พื้นที่
การเกษตร

เสียหาย )ไร่(  

จำนวนสัตว์ 
ที่รับผลกระทบ 

)ตัว(  
2564 1568 หมู่ที ่5,7,11 500 - - - 
2565 - - - - - - 

2566 - - - - - - 

2567 - - - - - - 

2568 - - - - - - 

2569 - - - - - - 

2570 - - - - - - 

รวม 1568 3 500 - - - 
ทีม่า : งานป้องกัน อบต.ท่าคล้อ   ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๑๔- 

 

(4) อัคคีภัย 

ตารางที่ 1-4  :  สถิติการเกิดอัคคีภัยของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ 

พ.ศ. 
จำนวนครั้ง     

ที่เกิดภัย (ครั้ง) 
พื้นที่ประสบภัย 
(หมู่ที่/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย มูลค่า 
ความเสียหาย 
(ล้านบาท) 

จำนวนบ้านเรือน
ที่ประสบภัย  

เสียชีวิต 
 )คน(  

บาดเจ็บ 
)คน(  

2564 35 11 หมู่บ้าน - - - - 

2565 - - - - - - 

2566 - - - - - - 

2567 - - - - - - 

2568 - - - - - - 

2569 - - - - - - 

2570 - - - - - - 

รวม 35 11 - - - - 

ที่มา : งานป้องกัน อบต.ท่าคล้อ   ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน  พ.ศ. 2565 

 

หมายเหตุ : สถิติ ข้อมูลการเกิดสาธารณภัย (ปี 256๔ – 25๗๐ )  

นำมาปรับปรุงแผนสาธารณภัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 

                                          รับรองถูกต้อง 

                                                                   จ่าสิบเอก. ......................................................... 
                                                      (อนุสรณ์   พระโป๊ะ)  
                                                               หัวหนา้สำนักปลัด 

                                                                                        ผู้ช่วยผู้อำนวยการท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       



แผนระดมพลการจัดกำลังดับไฟป่าในสถานการณ์ควบคุมได้ 

                                กองอำนวยการดับไฟป่า 
            นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ (ผู้อำนวยการท้องถิน่) 

             หน่วยภาคพื้นดิน                               หน่วยสนับสนุน 

         ชุดปฏิบัติการดับไฟป่า                               รถบรรทกุน้ำดับเพลิง 
       ชุด ๑๔ นาย ชุด  ๗  นาย              รถยนต์เล็กเคลื่อนที่เร็ว รถจักรยานยนต์แจ้งข่าว 

                                     

                                          การจัดกำลงั 

             ชุด ๑๔ นาย                                           ชุด  ๗  นาย 

                 หัวหน้าชุด มือตบ                                          มือลม                  

                 มือตบ พยาบาล                                            มือตบ 

                 มือน้ำ1                                                      มือตบ 

                 มือตบ1                                                      มือคาดและพยาบาล หัวหน้าชุด                     

                 มือตบ2                                                      มือตบ 

                 มือคาด1                                                     มือตบ 

                 มือตบ3                                                      มือน้ำ                   

                 มือตบ4                     

                 มือคาด2  

                 มือตบ5 

                 มือตบ6 

                 มือน้ำ2 

                 มือคาด3 

                 รองหัวหน้าชุด มือลม 



 
การจัดกำลังและขั้นตอนซักซ้อมแผนและการปฏิบัติการเข้าดับไฟปา่ 

๑.การปฏิบัติการดับไฟป่าขั้นตอนปฏิบัติดังนี้ 
 ๑.ผู้อำนวยการท้องถิ่นได้รับขา่วสารจากประชาชนในพื้นที่ว่ามีไฟป่าไหม้ที่ภูเขาหินดาด 
 ๒.ผู้อำนวยการท้องถิ่นสั่งการมาที่ศูนยวิ์ทยุท่าคล้อให้ทำการตรวจสอบเหตุบริเวณที่เกิดเหตุ 
 ๓.ศูนย์วิทยุท่าคล้อในฐานะเป็นศูนย์อำนวยการสาธารณภัยได้วิทยุสั่งการแจ้งเหตุให้ชุดปฏิบัติการดับไฟ
ป่าตำบลท่าคล้อได้รับทราบข้อมูลจากเหตุเบื้องต้น 
 ๔.หัวหน้าชุดปฺฎิบัติการดับไฟป่าได้สั่งการแจ้งให้ส่วนเคลื่อนที่เร็วด้วยรถจักรยานยนต์เข้าไปตรวจเหตุ
และพิสูจน์ทราบพื้นที่ท่ีเกิดไฟป่า 
 ๕.ชุดเคลื่อนที่เร็วตรวจสอบข้อเท็จจริงกลับมารายงานข่าวสารข้อมูลให้กับหัวหน้าชุดทีมดับไฟป่าตาม
พิกัดที่เกิดเหตไุด้รับทราบว่าเป็นเหตุที่สามารถควบคุมได้ 
 ๖.หัวหน้าทีมชุดดับไฟป่าได้เรียกระดมพลพร้อมอุปกรณ์พร้อมกับแจ้งการเคลื่อนกำลังออกปฏิบัติการต่อ
ศูนย์อำนายการดับไฟป่าองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อได้รับทราบโดยได้แจ้งยอดของกำลังพลทั้งหมดที่ออก
ปฏิบัติการจากนั้นขึ้นรถยนต์เล็กเคลื่อนที่เข้าพื้นที่เกิดเหตุ 
 ๗.ทีมดับไฟป่าถึงพื้นที่เกิดเหตุจุดที่ไฟป่าได้ลุกลามไหม้พื้นที่ป่า โดยหัวหน้าทีมได้ทำการประเมินและ
วิเคราะห์สถานการณ์และทำการสั่งให้กำพลเข้าทำการดับไฟป่า 
 ๘.ด้วยสถานการณ์ที่เป็นไฟป่าระดับที่ความรุนแรงอยู่ที่การควบคุมได้จึงทำให้ทีมดับไฟป่าสามารถเข้า
ระงบัเหตุได้ทำให้ไฟป่าดับสงบลงได้ สร้างความเสียให้ป่าไม้เพียงเล็กน้อย 
 ๙.หัวหน้าชุดสั่งการให้ลูกทีมถอนตัวลงมายังพื้นที่ราบและและทำการตรวจสอบยอดกำลังพลของ
ทีมงานพร้อมให้ตรวจสอบร่างกายตนเองทุกคนว่าได้รับอุบัติเหตุหรือไม่และตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าดับ
ไฟป่าว่ามีชำรุดเสียหายหรือไม่และครบตามจำนวนหรือไม่ 
 ๑๐.เม่ือตรวจสอบยอดกำลังพลและอุปกรณ์ครบแล้วทุกอย่างปลอดภัยก็ให้รายงานเหตุการณ์มายังศูนย์
อำนวยการดับไฟปา่  เหตุการณ์สงบเรียบร้อยและขออนุญาตนำกำลังกลับยังท่ีตั้ง 
 ๑๑.ศูนย์อำนวยการดับไฟป่าองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อได้รายเหตุการณ์ให้กับผู้อำนวยการศูนย์
ดับไฟป่า(ผู้อำนวยการท้องถิ่น)ได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้น 
 ๑๒.ผู้อำนวยการณ์ศูนย์ได้รับทราบข้อมูลและได้สั่งการตรวจสอบความเสียหายของป่าไม้เพื่อทำการ
ฟื้นฟูป่าเป็นลำดับต่อไปในขั้นตอนหลงัการปฏิบัติ 

๒.การติดต่อสื่อสาร 

      ใช้วิทยุติดต่อสื่อสารแบบมือถือในการประสานงานภายในทีมและศูนย์อำนวยการ 
  ๑.ความถี่หลัก ๑๕๘.๙๘๐ MHz 
  ๒.ความถี่รอง  ๑๔๘.๙๘๐ MHz 

๓.สายการบังคับบัญชา 
           ๑.หัวหน้าชุดดับไฟป่ารายงานขึ้นตรงกับผู้อำนวยการศูนย์ 
  ๒.หวัหน้าชุดดับไฟป่าหากมีเหตุไม่ปฏิบัติงานต่อได้จนสำเร็จให้มอบหมายให้รองหัวชุดปฏิบัติหน้าที่แทน 
 



 

แผนที่ตำบลท่าคล้อ  ตำบลท่าคล้อ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุร ี
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ซ้อมแผนดับไฟป่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การเผาป่าจัดทำแนวกันไฟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ทำแนวกันไฟปา่ เขาหินดาดร่วมกับเจ้าหน้าทีป่า่ไม้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ซ้อมแผนดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟกับโรงเรียนในพื้นที ่ ตำบลท่าคล้อ    
อำเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
สาธิตการดับเพลิง บรรเทาสาธารณภัยจากทีมงานป้องกันสาธารณภยั  อบต.ท่าคล้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ซ้อมแผนดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟกับโรงแรมศุภาลัย ป่าสกัรีสอร์ท แอนดส์ปา  
ตำบลท่าคล้อ   อำเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ซ้อมแผนร่วมกับฟาร์มCPF ตำบลท่าคล้อ อำเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ทำสระพลวงกกัน้ำจากภูเขา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



น้ำอุทกภัย น้ำหลาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ความเสียหายจากวาตภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
การอบรมวินัยจราจร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

คำนำ 
 

     องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อได้ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐโดยที่มีกฎหมายหลักคือพระราชบัญญัติ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๕๒ ก วันที่ ๗ 
กันยายน ๒๕๕๐ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ เป็นต้นมา ถือว่าเป็นกฎหมายหลักของประเทศไทย
และเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการกำหนดบทบาทหน้าที่และอำนาจรัฐในการเข้าจัดการสาธารณภัยเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพและมีความเป็นเอกภาพ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับได้ใช้เป็นกรอบแนวทางปฏิบัติราชการ
ตามอำนาจที่กฎหมายบัญญัติ เป็นแหล่งรวมความรู้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ
ไทย 

     องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อในฐานะเป็นศูนย์อำนวยการท้องถิ่น ที่มีหน้าที่ในการช่วยเหลือ
ประชาชนในพ้ืนที่ของตนเอง ที่ประสบเหตุด้านสาธารณภัยในทุกๆด้านจึงได้จัดทำแผนเผชิญเหตุของตำบลไว้อย่าง
ชัดเจนและได้กำหนดหน้าที่ของแต่ละองค์กรในการเข้าช่วยเหลือและฟ้ืนฟูประชาชน ดังนั้นในปี พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ 
จึงได้จัดทำปรับปรุงแผนด้านสาธารณภัยขึ้นเพ่ือให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์จริง เพ่ือให้เกิดความ
คล่องตัวในการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละฝ่ายที่เข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
       (นายทนงยุทธ   จันทกูล) 
                          นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ 
         ผู้อำนวยการท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สารบัญ 

เรื่อง  แผนปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ                                     หน้า 

ประจำปงีบประมาณ ๒๕๖๔ –  ๒๕๗๐ 

๑. ข้อมูลสถานการณ์ท่ัวไป                                                                                                               ๑ 

๒. บทที่ ๑ การป้องกนัและบรรเทาอันตรายจากอุทกภัย                                                                       ๒ 

๓. บทที่ ๒ การป้องกันและบรรเทาอันตรายจากวาตภัย                                                                         ๔ 

๔. บทที่ ๓ การประสานงานและแผนการอพยพ                                                                                     ๖ 

๕. บทที ๔ แผนป้องกันและดับไฟป่าองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ปี ๒๕๖๔-2570                          ๙ 

๖. สถิติ ข้อมูลการเกิดสาธารณภัย ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๗๐                                                                          ๑๒ 

๗. ภาคผนวก  ก 

- แผน ระดมพลการจัดกำลังดับไฟป่าในสถานการณ์ควบคุมได้ 

- การจัดกำลังและขั้นต้อนซักซ้อมแผนและการปฏิบัติการเข้าดับไฟป่า 

- แผนที่ตำบลท่าคล้อ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 

- รูปภาพซ้อมแผนดับไฟป่า 

- รูปภาพการเผาป่าจัดทำแนวกันไฟ 

- รูปภาพทำแนวกันไฟป่าเขาหินดาดร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม ้

- รูปภาพซ้อมแผนดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟกับโรงเรียนในพ้ืนที่ตำบลท่าคล้อ 

- รูปภาพสาธิตการดับเพลิงบรรเทาสาธารณภัยจากทีมงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย อบต.ท่าคล้อ 

- รูปภาพซ้อมแผนดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟกับโรงแรมศุภาลัย ป่าสัก  รีสอร์ท แอนด์สปา 

- รูปภาพซ้อมแผนร่วมกับฟาร์ม CPF ตำบลท่าคล้อ 

- รูปภาพทำสระพลวงกักน้ำจากภูเขา 

- รูปภาพน้ำอุทกภัย น้ำหลาก 

- รูปภาพความเสียหายจากวาตภัย 

- รูปภาพการอบรมวินัยจราจร 

- ทำเนียบศูนย์อำนวยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.ท่าคล้อ 

- ข้อมูลอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.ท่าคล้อ 

- การบันทึกฐานข้อมูล อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.ท่าคล้อ ในระบบ E-volunteer 

- รายชื่อผู้เข้ารว่มประชุมปรับปรุงแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี ๒๕๖๔ 
 



 
ข้อมูลอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จังหวัดสระบุร ี

 
ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลทา่คล้อ 

จำนวน อปพร.ที่มีปัจจุบัน   108 คน   เดิม 112 คน  เสียชีวิต  4 คน 
    

ลำดับ ช่ือ-สกุล อปพร. ที่อยู่ 

การบันทึกฐานข้อมูล อปพร. ใน
ระบบ E-Volunteer 

ปัญหา/
อุปสรรค บันทึก

แล้ว 

ยัง
ไม่ได้
บันทึก 

บันทึกแล้วแต่
ยังไม่สมบูรณ ์

1 นายมานน จันทะนันท ์  53 หมู่  ม. 8 ตำบล/แขวง ท่า
คล้อ อำเภอ/เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบรุ ี

/ 

      

2 นายมานพ ชาล ี 94/3 หมู่  ม. 11 ตำบล/แขวง ท่า
คล้อ อำเภอ/เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบรุ ี

/ 

      

3 นายยงยุทธ์ อินทรักษา  6/1 หมู่  ม. 6 ตำบล/แขวง ท่า
คล้อ อำเภอ/เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบรุ ี

/ 

      

4 นายราชันย์ ชาญสมร 46/1 หมู่  ม. 5 ตำบล/แขวง ท่า
คล้อ อำเภอ/เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบรุ ี

/ 

      

5 นางละเอียด อินทร์งาม  26/1 หมู่  ม. 8 ตำบล/แขวง ท่า
คล้อ อำเภอ/เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบรุ ี

/ 

      

6 นายวินัย ลักษณะผ่อง  43 หมู่  ม. 6 ตำบล/แขวง ท่า
คล้อ อำเภอ/เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบรุ ี

/ 

      

7 นายศรายุธ สุวรรณรตัน ์  55 หมู่  ม. 2 ตำบล/แขวง ท่า
คล้อ อำเภอ/เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบรุ ี

/ 

      

8 นายสถิต ดารามาตร  52 หมู่  ม. 2 ตำบล/แขวง ท่า
คล้อ อำเภอ/เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบรุ ี

/ 

      



9 นายสนั่นศลิป์ ด้วงทอง 33/1 หมู่  ม. 11 ตำบล/แขวง ท่า
คล้อ อำเภอ/เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบรุ ี

/ 

      

10 นายสมหมาย ช่วยณรงค ์ 69/1 หมู่  ม. 7 ตำบล/แขวง ท่า
คล้อ อำเภอ/เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบรุ ี

/ 

      

11 นายสมัคร ปานจะอำ  27 หมู่  ม. 1 ตำบล/แขวง ท่า
คล้อ อำเภอ/เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบรุ ี

/ 

      

12 นายอำนวย โพธิ์ประสิทธ์ิ  37 หมู่  ม. 6 ตำบล/แขวง ท่า
คล้อ อำเภอ/เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบรุ ี

/ 

      

13 นางสาวกุลภา ศรีวิลยั  42 หมู่  ม. 8 ตำบล/แขวง ท่า
คล้อ อำเภอ/เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบรุ ี

/ 

      

14 นายถนอม ปานจะอำ  27 หมู่  ม. 1 ตำบล/แขวง ท่า
คล้อ อำเภอ/เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบรุ ี

/ 

      

15 นายธเนศ ชาล ี  94 หมู่  ม. 11 ตำบล/แขวง ท่า
คล้อ อำเภอ/เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบรุ ี

/ 

      

16 นายบัวผัน สิงหด์า  28 หมู่  ม. 11 ตำบล/แขวง ท่า
คล้อ อำเภอ/เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบรุ ี

/ 

      

17 นายบุญรอด จันทนาก 70/1 หมู่  ม. 11 ตำบล/แขวง ท่า
คล้อ อำเภอ/เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบรุ ี

/ 

      

18 นายบุญลือ แสนสภุา  21/1 หมู่  ม. 10 ตำบล/แขวง 
ท่าคล้อ อำเภอ/เขต แก่งคอย 
จังหวัด สระบุร ี

/ 

      



19 นางสาวประไพ ลิ้มเฮง  67 หมู่  ม. 11 ตำบล/แขวง ท่า
คล้อ อำเภอ/เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบรุ ี

/ 

      

20 นายประมุข นักร้อง  6/1 หมู่  ม. 9 ตำบล/แขวง ท่า
คล้อ อำเภอ/เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบรุ ี

/ 

      

21 นายพนม ธาตุทอง  19 หมู่  ม. 10 ตำบล/แขวง ท่า
คล้อ อำเภอ/เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบรุ ี

/ 

      

22 นายพนา ดิษฐปัญญา  8/1 หมู่  ม. 3 ตำบล/แขวง ท่า
คล้อ อำเภอ/เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบรุ ี

/ 

      

23 นายธนายุทธ์ ลักษณะผ่อง 43 หมู่ 6 ตำบล/แขวง ท่าคล้อ 
อำเภอ/เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบรุ ี

/ 

      

24 นายทนงยุทธ จันทกูล 49 หมู่ 8 ตำบล/แขวง ท่าคล้อ 
อำเภอ/เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบรุ ี

/ 

      

25 นางสาวปราณีต พิมพ์ศร 9 หมู่ 9 ตำบล/แขวง ท่าคล้อ 
อำเภอ/เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบรุ ี

/ 

      

26 นายวิรัตน์ ทองแท้ 50/2 หมู่ 4 ตำบล/แขวง ท่าคล้อ 
อำเภอ/เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบรุ ี

/ 

      

27 นางสาวธัญญา ศรีสอาด 36/1 หมู่ 9 ตำบล/แขวง ท่าคล้อ 
อำเภอ/เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบรุ ี

/ 

      

28 นางพิชายา แก้วก้อนนารา 77 หมู่ 10 ตำบล/แขวง ท่าคล้อ 
อำเภอ/เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบรุ ี

/ 

      



29 นายทองรัก ชัยเนตร 28/2 หมู่ 4 ตำบล/แขวง ท่าคล้อ 
อำเภอ/เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบรุ ี

/ 

      

30 นายอนันต์ คงชาญแพทย์ 26 หมู่ 8 ตำบล/แขวง ท่าคล้อ 
อำเภอ/เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบรุ ี

/ 

      

31 นางนิยม หอมจันทร ์ 10/2 หมู่ 9 ตำบล/แขวง ท่าคล้อ 
อำเภอ/เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบรุ ี

/ 

      

32 นายปรีดา ดวงแก้ว 17 หมู่ 8 ตำบล/แขวง ท่าคล้อ 
อำเภอ/เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบรุ ี

/ 

      

33 นายทศพล แสงแก้ว 22/5 หมู่ 5 ตำบล/แขวง ท่าคล้อ 
อำเภอ/เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบรุ ี

/ 

      

34 นายวิเชียร วงษ์ฟอง 39/5 หมู่ 11 ตำบล/แขวง ท่า
คล้อ อำเภอ/เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบรุ ี

/ 

      

35 นางแวว กว้างขวาง 74/5 หมู่ 11 ตำบล/แขวง ท่า
คล้อ อำเภอ/เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบรุ ี

/ 

      

36 นายโกวิท สุขปรั่ง 7/1 หมู่ 11 ตำบล/แขวง ท่าคล้อ 
อำเภอ/เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบรุ ี

/ 

      

37 นางทองม้วน เทียมมงคล 6/3 หมู่ 9 ตำบล/แขวง ท่าคล้อ 
อำเภอ/เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบรุ ี

/ 

      

38 นางประชวน เล็กมณ ี 17/2 หมู่ 9 ตำบล/แขวง ท่าคล้อ 
อำเภอ/เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบรุ ี

/ 

      



39 นางสาวมุนิล เผือกพิบูลย ์ 2 หมู่ 10 ตำบล/แขวง ท่าคล้อ 
อำเภอ/เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบรุ ี

/ 

      

40 นายมนัส พระวิจิตร ์ 25 หมู่ 8 ตำบล/แขวง ท่าคล้อ 
อำเภอ/เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบรุ ี

/ 

      

41 นายถวิล กองสาล ี 12/2 หมู่ 7 ตำบล/แขวง ท่าคล้อ 
อำเภอ/เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบรุ ี

/ 

      

42 นายพิศาล เช็งขุนทด 40/1 หมู่ 11 ตำบล/แขวง ท่า
คล้อ อำเภอ/เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบรุ ี

/ 

      

43 นางหร่ำ ธัญญผล 14 หมู่ 9 ตำบล/แขวง ท่าคล้อ 
อำเภอ/เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบรุ ี

/ 

      

44 นางอรัญญา แสนสุภา 21/1 หมู่ 10 ตำบล/แขวง ท่า
คล้อ อำเภอ/เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบรุ ี

/ 

      

45 นายมนัส อุ้ยชัยสง 2 หมู่ 1 ตำบล/แขวง ท่าคล้อ 
อำเภอ/เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบรุ ี

/ 

      

46 นายมุม แสนสุภา 21/1 หมู่ 10 ตำบล/แขวง ท่า
คล้อ อำเภอ/เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบรุ ี

/ 

      

47 นายวิรัตน์ น้อยสกุล 9 หมู่ 7 ตำบล/แขวง ท่าคล้อ 
อำเภอ/เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบรุ ี

/ 

      

48 นายสมชาย บญุชาต ิ 6/5 หมู่ 5 ตำบล/แขวง ท่าคล้อ 
อำเภอ/เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบรุ ี

/ 

      



49 นางขวัญตา นันลังกา 6 หมู่ 11 ตำบล/แขวง ท่าคล้อ 
อำเภอ/เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบรุ ี

/ 

      

50 นายอำนาจ สาล ี 51 หมู่ 5 ตำบล/แขวง ท่าคล้อ 
อำเภอ/เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบรุ ี

/ 

      

51 นายบุญรวน ทองฤทธิ์ 48/3 หมู่ 7 ตำบล/แขวง ท่าคล้อ 
อำเภอ/เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบรุ ี

/ 

      

52 นางสาวพิมพ์ใจ รอบสรุิวงษ์ 2 หมู่ 1 ตำบล/แขวง ท่าคล้อ 
อำเภอ/เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบรุ ี

/ 

      

53 นางเจริญศรี งามประเสริฐ 71/4 หมู่ 11 ตำบล/แขวง ท่า
คล้อ อำเภอ/เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบรุ ี

/ 

      

54 นายภูมินทร์ ฐานะวิเศษ 1 หมู่ 8 ตำบล/แขวง ท่าคล้อ 
อำเภอ/เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบรุ ี

/ 

      

55 นายบุญหลั่น เกตุวัต 39 หมู่ 7 ตำบล/แขวง ท่าคล้อ 
อำเภอ/เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบรุ ี

/ 

      

56 นายสนั่น คงชาญแพทย ์ 26 หมู่ 8 ตำบล/แขวง ท่าคล้อ 
อำเภอ/เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบรุ ี

/ 

      

57 นายจักรินทร์ วงษ์สวสัดิ ์ 19/1 หมู่ 11 ตำบล/แขวง ท่า
คล้อ อำเภอ/เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบรุ ี

/ 

      

58 นายชัยชนะ แก่นจันทร ์ 1 หมู่ 11 ตำบล/แขวง ท่าคล้อ 
อำเภอ/เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบรุ ี

/ 

      



59 นายทองใบ สกุลไทย 41 หมู่ 7 ตำบล/แขวง ท่าคล้อ 
อำเภอ/เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบรุ ี

/ 

      

60 นายคมสัน สุขสวสัดิ ์ 4/1 หมู่ 1 ตำบล/แขวง ท่าคล้อ 
อำเภอ/เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบรุ ี

/ 

      

61 นายเลิศบณัฑติ นาน้ำ 47/4 หมู่ 7 ตำบล/แขวง ท่าคล้อ 
อำเภอ/เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบรุ ี

/ 

      

62 นายสมคดิ น้อยภูม ิ 28 หมู่ 5 ตำบล/แขวง ท่าคล้อ 
อำเภอ/เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบรุ ี

/ 

      

63 นางทองดี จันทนาก 70/1 หมู่ 11 ตำบล/แขวง ท่า
คล้อ อำเภอ/เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบรุ ี

/ 

      

64 นายมน เช้ือคำเพ็ง 88/5 หมู่ 11 ตำบล/แขวง ท่า
คล้อ อำเภอ/เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบรุ ี

/ 

      

65 นายสมชัย อุ้ยชัยสง 2 หมู่ 1 ตำบล/แขวง ท่าคล้อ 
อำเภอ/เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบรุ ี

/ 

      

66 นางบาลเย็น น้อยสกุล 22/2 หมู่ 5 ตำบล/แขวง ท่าคล้อ 
อำเภอ/เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบรุ ี

/ 

      

67 นายมนัส จินษร 7/1 หมู่ 5 ตำบล/แขวง ท่าคล้อ 
อำเภอ/เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบรุ ี

/ 

      

68 นางศรีวรรณา ธำรงค์ทอง 12/1 หมู่ 11 ตำบล/แขวง ท่า
คล้อ อำเภอ/เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบรุ ี

/ 

      



69 นางสาวเคลือวัลย์ คำพรหมมา 30/1 หมู่ 11 ตำบล/แขวง ท่า
คล้อ อำเภอ/เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบรุ ี

/ 

      

70 นางรัตนาภรณ์ วุฒิสว่าง 31/1 หมู่ 11 ตำบล/แขวง ท่า
คล้อ อำเภอ/เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบรุ ี

/ 

      

71 นายประหยัด ศรจีูมพล 57/1 หมู่ 11 ตำบล/แขวง ท่า
คล้อ อำเภอ/เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบรุ ี

/ 

      

72 นางบุญโฮม หอมเนียม 50/1 หมู่ 10 ตำบล/แขวง ท่า
คล้อ อำเภอ/เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบรุ ี

/ 

      

73 นายสุขสรรค์ ศรีวิลัย 22 หมู่ 2 ตำบล/แขวง ท่าคล้อ 
อำเภอ/เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบรุ ี

/ 

      

74 นางสาวสุธารตัน์ ไชยเนตร ์ 32 หมู่ 8 ตำบล/แขวง ท่าคล้อ 
อำเภอ/เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบรุ ี

/ 

      

75 นายนงค์ จิตรธรรม 15 หมู่ 1 ตำบล/แขวง ท่าคล้อ 
อำเภอ/เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบรุ ี

/ 

      

76 นางจุรีรัตน์ เล็กมณ ี 24 หมู่ 6 ตำบล/แขวง ท่าคล้อ 
อำเภอ/เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบรุ ี

/ 

      

77 นายเนตร พิมพา 6 หมู่ 11 ตำบล/แขวง ท่าคล้อ 
อำเภอ/เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบรุ ี

/ 

      

78 นางปราณีต สุทธิโส 91 หมู่ 4 ตำบล/แขวง ท่าคล้อ 
อำเภอ/เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบรุ ี

/ 

      



79 นายแสน พงษ์สุวรรณ ์ 49 หมู่ 2 ตำบล/แขวง ท่าคล้อ 
อำเภอ/เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบรุ ี

/ 

      

80 นางแดง อุ้ยชัยสง 2 หมู่ 1 ตำบล/แขวง ท่าคล้อ 
อำเภอ/เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบรุ ี

/ 

      

81 นางบัวผัน จิตรธรรม 2/3 หมู่ 1 ตำบล/แขวง ท่าคล้อ 
อำเภอ/เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบรุ ี

/ 

      

82 นางสาวมลฤดี จันทะ 30 หมู่ 11 ตำบล/แขวง ท่าคล้อ 
อำเภอ/เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบรุ ี

/ 

      

83 นางประคอง อมรกุล 14/1 หมู่ 8 ตำบล/แขวง ท่าคล้อ 
อำเภอ/เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบรุ ี

/ 

      

84 นายสมยศ อมารกลู 14 หมู่ 8 ตำบล/แขวง ท่าคล้อ 
อำเภอ/เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบรุ ี

/ 

      

85 นายเลียบ คงสมทบ 70 หมู่ 8 ตำบล/แขวง ท่าคล้อ 
อำเภอ/เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบรุ ี

/ 

      

86 นางพรพิมล วงวัฒนา 66 หมู่ 8 ตำบล/แขวง ท่าคล้อ 
อำเภอ/เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบรุ ี

/ 

      

87 นางอุดม กองหนุน 78 หมู่ 8 ตำบล/แขวง ท่าคล้อ 
อำเภอ/เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบรุ ี

/ 

      

88 นางโฉมยงค์ สุวรรณรัตน ์ 36 หมู่ 8 ตำบล/แขวง ท่าคล้อ 
อำเภอ/เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบรุ ี

/ 

      



89 นางละเมยีด คงชาญแพทย ์ 26 หมู่ 8 ตำบล/แขวง ท่าคล้อ 
อำเภอ/เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบรุ ี

/ 

      

90 นางสาวโกมล คงสมทบ 28/1 หมู่ 8 ตำบล/แขวง ท่าคล้อ 
อำเภอ/เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบรุ ี

/ 

      

91 นายโชดก ชิตวงษ์ 30/1 หมู่ 8 ตำบล/แขวง ท่าคล้อ 
อำเภอ/เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบรุ ี

/ 

      

92 นางสำราญ ฐานะวิเศษ 1 หมู่ 8 ตำบล/แขวง ท่าคล้อ 
อำเภอ/เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบรุ ี

/ 

      

93 นางทองหวัน พระวิจิตร ์ 25 หมู่ 8 ตำบล/แขวง ท่าคล้อ 
อำเภอ/เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบรุ ี

/ 

      

94 นางสาวรุจาภา คงชาญแพทย ์ 25/1 หมู่ 8 ตำบล/แขวง ท่าคล้อ 
อำเภอ/เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบรุ ี

/ 

      

95 นางสาวมัลลิกา ลักษณะผ่อง 43 หมู่ 6 ตำบล/แขวง ท่าคล้อ 
อำเภอ/เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบรุ ี

/ 

      

96 นายสามารถ โพธิประสิทธ์ิ 32 หมู่ 4 ตำบล/แขวง ท่าคล้อ 
อำเภอ/เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบรุ ี

/ 

      

97 นางสาวสำราณ บรรดาศักดิ ์ 47/4 หมู่ 7 ตำบล/แขวง ท่าคล้อ 
อำเภอ/เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบรุ ี

/ 

      

98 นางลาวัลย์ ศรีมาลา 83 หมู่ 7 ตำบล/แขวง ท่าคล้อ 
อำเภอ/เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบรุ ี

/ 

      



99 นางละเอียด มะลิวัลย ์ 36 หมู่ 7 ตำบล/แขวง ท่าคล้อ 
อำเภอ/เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบรุ ี

/ 

      

100 นายชัยวัฒน์ สำลีทอง 35 หมู่ 6 ตำบล/แขวง ท่าคล้อ 
อำเภอ/เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบรุ ี

/ 

      

101 นางอำพร จันทกูล 49 หมู่ 8 ตำบล/แขวง ท่าคล้อ 
อำเภอ/เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบรุ ี

/ 

      

102 นายธนากร จันทะน้อย 44 หมู่ 6 ตำบล/แขวง ท่าคล้อ 
อำเภอ/เขต แกง่คอย จังหวัด 
สระบรุ ี

/ 

      

103 นางสาวอารีวัลย์ สุชัยราช 50/1 หมู่ 10 ตำบล/แขวง ท่า
คล้อ อำเภอ/เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบรุ ี

/ 

      

104 นางณัฐหทัย ฮะอมร 85 หมู่ 8 ตำบล/แขวง ท่าคล้อ 
อำเภอ/เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบรุ ี

/ 

      

105 นางสาวบุญเลิศ คงสมทบ 28 หมู่ 8 ตำบล/แขวง ท่าคล้อ 
อำเภอ/เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบรุ ี

/ 

      

106 นางกันหา พิมพ์มณ ี 62 หมู่ 4 ตำบล/แขวง ท่าคล้อ 
อำเภอ/เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบรุ ี

/ 

      

107 นายอังกาบ คงสุข 5 หมู่ 6 ตำบล/แขวง ท่าคล้อ 
อำเภอ/เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบรุ ี

/ 

      

108 นายประดิษฐ เฉลิมวัฒน์ 12/3 หมู่ 5 ตำบล/แขวง ท่าคล้อ 
อำเภอ/เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบรุ ี

/ 

  

  

  

 



 
ข้อมูลอาสาสมัครป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือน จังหวัดสระบุรี 

 
ศูนย์อาสาสมัครป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ 

จำนวน อปพร.ที่มีปัจจุบัน   108 คน 
    

ลำดับ 
รหัสบัตร
ประชาชน 

ชื่อ-สกลุ อปพร. 
วัน เดือน ปี

เกิด 
อาย ุ ที่อยู่ วัน เดือน ป ีที่แต่งต้ัง 

1 3190200372797 นายมานน จันทะนันท์ 4/11/2522 41  53 หมู่  ม. 8 ตำบล/
แขวง ท่าคล้อ อำเภอ/
เขต แก่งคอย จังหวัด 

สระบรุ ี

รุ่นที ่1/2549  (25-
29พ.ค.2549) 

2 3160200284464 นายมานพ ชาล ี 3/8/2518 45 94/3 หมู่  ม. 11 
ตำบล/แขวง ท่าคล้อ 
อำเภอ/เขต แก่งคอย 

จังหวัด สระบุร ี

รุ่นที ่1/2549  (25-
29พ.ค.2549) 

3 3190200297990 นายยงยุทธ ์อินทรักษา 26/1/2515 48  6/1 หมู่  ม. 6 ตำบล/
แขวง ท่าคล้อ อำเภอ/
เขต แก่งคอย จังหวัด 

สระบรุ ี

รุ่นที ่1/2549  (25-
29พ.ค.2549) 

4 3190200054914 นายราชันย์ ชาญสมร 23/7/2511 52 46/1 หมู่  ม. 5 
ตำบล/แขวง ท่าคล้อ 
อำเภอ/เขต แก่งคอย 

จังหวัด สระบุร ี

รุ่นที ่1/2549  (25-
29พ.ค.2549) 

5 2140900001131 นางละเอียด อินทร์งาม 23/6/2504 59  26/1 หมู่  ม. 8 
ตำบล/แขวง ท่าคล้อ 
อำเภอ/เขต แก่งคอย 

จังหวัด สระบุร ี

รุ่นที ่2/2557  (25-29 
มี.ค.2557) 

6 3190200297442 นายวินัย ลักษณะผ่อง 27/5/2502 61  43 หมู่  ม. 6 ตำบล/
แขวง ท่าคล้อ อำเภอ/
เขต แก่งคอย จังหวัด 

สระบรุ ี

รุ่นที ่2/2557  (25-29 
มี.ค.2557) 

7 3160200315858 นายศรายุธ สุวรรณรตัน ์ 30/11/2505 58  55 หมู่  ม. 2 ตำบล/
แขวง ท่าคล้อ อำเภอ/
เขต แก่งคอย จังหวัด 

สระบรุ ี

รุ่นที ่1/2549  (25-
29พ.ค.2549) 

8 3190200294800 นายสถิต ดารามาตร 4/10/2513 50  52 หมู่  ม. 2 ตำบล/
แขวง ท่าคล้อ อำเภอ/
เขต แก่งคอย จังหวัด 

สระบรุ ี

รุ่นที ่1/2549  (25-
29พ.ค.2549) 



9 3190600274555 นายสนั่นศลิป์ ด้วงทอง 16/12/2504 59 33/1 หมู่  ม. 11 
ตำบล/แขวง ท่าคล้อ 
อำเภอ/เขต แก่งคอย 

จังหวัด สระบุร ี

รุ่นที ่1/2549  (25-
29พ.ค.2549) 

10 3190200343045 นายสมหมาย ช่วยณรงค ์ 28/11/2511 52 69/1 หมู่  ม. 7 
ตำบล/แขวง ท่าคล้อ 
อำเภอ/เขต แก่งคอย 

จังหวัด สระบุร ี

รุ่นที ่1/2549  (25-
29พ.ค.2549) 

11 3190200367394 นายสมัคร ปานจะอำ 16/1/2514 49  27 หมู่  ม. 1 ตำบล/
แขวง ท่าคล้อ อำเภอ/
เขต แก่งคอย จังหวัด 

สระบรุ ี

รุ่นที ่2/2557  (25-29 
มี.ค.2557) 

12 3190200298511 นายอำนวย โพธิ์ประสิทธ์ิ 16/1/2514 49  37 หมู่  ม. 6 ตำบล/
แขวง ท่าคล้อ อำเภอ/
เขต แก่งคอย จังหวัด 

สระบรุ ี

รุ่นที ่1/2549  (25-
29พ.ค.2549) 

13 3190200373611 นางสาวกุลภา ศรีวิลยั 1/12/2502 61  42 หมู่  ม. 8 ตำบล/
แขวง ท่าคล้อ อำเภอ/
เขต แก่งคอย จังหวัด 

สระบรุ ี

รุ่นที ่2/2557  (25-29 
มี.ค.2557) 

14 3190200367416 นายถนอม ปานจะอำ 6/9/2501 62  27 หมู่  ม. 1 ตำบล/
แขวง ท่าคล้อ อำเภอ/
เขต แก่งคอย จังหวัด 

สระบรุ ี

รุ่นที ่1/2549  (25-
29พ.ค.2549) 

15 3160200284472 นายธเนศ ชาล ี 14/12/2520 43  94 หมู่  ม. 11 ตำบล/
แขวง ท่าคล้อ อำเภอ/
เขต แก่งคอย จังหวัด 

สระบรุ ี

รุ่นท่ี 1/2549  (25-
29พ.ค.2549) 

16 3190200324482 นายบัวผัน สิงหด์า 27/7/2504 59  28 หมู่  ม. 11 ตำบล/
แขวง ท่าคล้อ อำเภอ/
เขต แก่งคอย จังหวัด 

สระบรุ ี

รุ่นที ่1/2549  (25-
29พ.ค.2549) 

17 3190200327210 นายบุญรอด จันทนาก 2/12/2504 59 70/1 หมู่  ม. 11 
ตำบล/แขวง ท่าคล้อ 
อำเภอ/เขต แก่งคอย 

จังหวัด สระบุร ี

รุ่นที ่1/2549  (25-
29พ.ค.2549) 

18 3190200376377 นายบุญลือ แสนสภุา 16/4/2508 55  21/1 หมู่  ม. 10 
ตำบล/แขวง ท่าคล้อ 
อำเภอ/เขต แก่งคอย 

จังหวัด สระบุร ี

รุ่นที ่1/2549  (25-
29พ.ค.2549) 



19 3190200326400 นางสาวประไพ ลิ้มเฮง 27/6/2520 43  67 หมู่  ม. 11 ตำบล/
แขวง ท่าคล้อ อำเภอ/
เขต แก่งคอย จังหวัด 

สระบรุ ี

รุ่นที ่2/2557  (25-29 
มี.ค.2557) 

20 3190200320606 นายประมุข นักร้อง 17/6/2501 62  6/1 หมู่  ม. 9 ตำบล/
แขวง ท่าคล้อ อำเภอ/
เขต แก่งคอย จังหวัด 

สระบรุ ี

รุ่นที ่1/2549  (25-
29พ.ค.2549) 

21 3190200549298 นายพนม ธาตุทอง 5/3/2503 60  19 หมู่  ม. 10 ตำบล/
แขวง ท่าคล้อ อำเภอ/
เขต แก่งคอย จังหวัด 

สระบรุ ี

รุ่นที ่2/2557  (25-29 
มี.ค.2557) 

22 3190200318784 นายพนา ดิษฐปัญญา 13/2/2501 62  8/1 หมู่  ม. 3 ตำบล/
แขวง ท่าคล้อ อำเภอ/
เขต แกง่คอย จังหวัด 

สระบรุ ี

รุ่นที ่1/2549  (25-
29พ.ค.2549) 

23 3190200297485 นายธนายุทธ ์ลักษณะ
ผ่อง 

8/4/2526 37 43 หมู่ 6 ตำบล/แขวง 
ท่าคล้อ อำเภอ/เขต 
แก่งคอย จังหวัด 

สระบรุ ี

รุ่นที ่1/2549  (25-
29พ.ค.2549) 

24 3900900232087 นายทนงยุทธ จันทกูล 15/8/2502 61 49 หมู่ 8 ตำบล/แขวง 
ท่าคล้อ อำเภอ/เขต 
แก่งคอย จังหวัด 

สระบรุ ี

รุ่นที ่1/2549  (25-
29พ.ค.2549) 

25 3190200320827 นางสาวปราณีต พิมพ์ศร 8/1/2500 63 9 หมู่ 9 ตำบล/แขวง 
ท่าคล้อ อำเภอ/เขต 
แก่งคอย จังหวัด 

สระบรุ ี

รุ่นที ่1/2549  (25-
29พ.ค.2549) 

26 3190200227371 นายวิรัตน์ ทองแท้ 26/3/2515 48 50/2 หมู่ 4 ตำบล/
แขวง ท่าคล้อ อำเภอ/
เขต แก่งคอย จังหวัด 

สระบรุ ี

รุ่นที ่1/2549  (25-
29พ.ค.2549) 

27 3190200195267 นางสาวธัญญา ศรีสอาด 1/12/2510 53 36/1 หมู่ 9 ตำบล/
แขวง ท่าคล้อ อำเภอ/
เขต แก่งคอย จังหวัด 

สระบรุ ี

รุ่นที ่1/2549  (25-
29พ.ค.2549) 

28 5199800001379 นางพิชายา แก้วก้อน
นารา 

9/9/2508 55 77 หมู่ 10 ตำบล/
แขวง ท่าคล้อ อำเภอ/
เขต แก่งคอย จังหวัด 

สระบรุ ี

รุ่นที ่1/2549  (25-
29พ.ค.2549) 



29 3190200226154 นายทองรัก ชัยเนตร 6/4/2516 47 28/2 หมู่ 4 ตำบล/
แขวง ท่าคล้อ อำเภอ/
เขต แก่งคอย จังหวัด 

สระบรุ ี

รุ่นที ่1/2549  (25-
29พ.ค.2549) 

30 3190200372835 นายอนันต์ คงชาญแพทย์ 30/4/2518 45 26 หมู่ 8 ตำบล/แขวง 
ท่าคล้อ อำเภอ/เขต 
แก่งคอย จังหวัด 

สระบรุ ี

รุ่นที ่1/2549  (25-
29พ.ค.2549) 

31 3670700578101 นางนิยม หอมจันทร ์ 13/4/2510 53 10/2 หมู่ 9 ตำบล/
แขวง ท่าคล้อ อำเภอ/
เขต แก่งคอย จังหวัด 

สระบรุ ี

รุ่นที ่1/2549  (25-
29พ.ค.2549) 

32 3199900055431 นายปรีดา ดวงแก้ว 16/12/2521 42 17 หมู่ 8 ตำบล/แขวง 
ท่าคล้อ อำเภอ/เขต 
แก่งคอย จังหวัด 

สระบรุ ี

รุ่นที ่1/2549  (25-
29พ.ค.2549) 

33 3190200368820 นายทศพล แสงแก้ว 27/1/2507 56 22/5 หมู่ 5 ตำบล/
แขวง ท่าคล้อ อำเภอ/
เขต แก่งคอย จังหวัด 

สระบรุ ี

รุ่นที ่1/2549  (25-
29พ.ค.2549) 

34 3190200368510 นายวเิชียร วงษ์ฟอง 14/1/2504 59 39/5 หมู่ 11 ตำบล/
แขวง ท่าคล้อ อำเภอ/
เขต แก่งคอย จังหวัด 

สระบรุ ี

รุ่นที ่1/2549  (25-
29พ.ค.2549) 

35 3421000044182 นางแวว กว้างขวาง 4/2/2505 58 74/5 หมู่ 11 ตำบล/
แขวง ท่าคล้อ อำเภอ/
เขต แก่งคอย จังหวัด 

สระบรุ ี

รุ่นที ่1/2549  (25-
29พ.ค.2549) 

36 3190100163037 นายโกวิท สุขปรั่ง 21/2/2516 47 7/1 หมู่ 11 ตำบล/
แขวง ท่าคล้อ อำเภอ/
เขต แก่งคอย จังหวัด 

สระบรุ ี

รุ่นที ่1/2549  (25-
29พ.ค.2549) 

37 3190200320631 นางทองม้วน เทียมมงคล 28/2/2504 59 6/3 หมู่ 9 ตำบล/
แขวง ท่าคล้อ อำเภอ/
เขต แก่งคอย จังหวัด 

สระบรุ ี

รุ่นที ่1/2549  (25-
29พ.ค.2549) 

38 3190200321262 นางประชวน เล็กมณ ี 12/11/2509 54 17/2 หมู่ 9 ตำบล/
แขวง ท่าคล้อ อำเภอ/
เขต แก่งคอย จังหวัด 

สระบรุ ี

รุ่นที ่1/2549  (25-
29พ.ค.2549) 



39 3190200375265 นางสาวมุนิล เผือกพิบูลย ์ 8/9/2506 57 2 หมู่ 10 ตำบล/แขวง 
ท่าคล้อ อำเภอ/เขต 
แก่งคอย จังหวัด 

สระบรุ ี

รุ่นที ่1/2549  (25-
29พ.ค.2549) 

40 3160100600887 นายมนัส พระวิจิตร ์ 24/4/2505 58 25 หมู่ 8 ตำบล/แขวง 
ท่าคล้อ อำเภอ/เขต 
แก่งคอย จังหวัด 

สระบรุ ี

รุ่นที ่1/2549  (25-
29พ.ค.2549) 

41 1190200003931 นายถวิล กองสาล ี 14/8/2527 36 12/2 หมู่ 7 ตำบล/
แขวง ท่าคล้อ อำเภอ/
เขต แก่งคอย จังหวัด 

สระบรุ ี

รุ่นที ่1/2549  (25-
29พ.ค.2549) 

42 3190800099030 นายพิศาล เช็งขุนทด 22/6/2522 41 40/1 หมู่ 11 ตำบล/
แขวง ท่าคล้อ อำเภอ/
เขต แก่งคอย จังหวัด 

สระบรุ ี

รุ่นที ่1/2549  (25-
29พ.ค.2549) 

43 3190200321483 นางหร่ำ ธัญญผล 0/4/2497 66 14 หมู่ 9 ตำบล/แขวง 
ท่าคล้อ อำเภอ/เขต 
แก่งคอย จังหวัด 

สระบรุ ี

รุ่นที ่1/2549  (25-
29พ.ค.2549) 

44 3190200378817 นางอรัญญา แสนสุภา 6/8/2512 51 21/1 หมู่ 10 ตำบล/
แขวง ท่าคล้อ อำเภอ/
เขต แก่งคอย จังหวัด 

สระบรุ ี

รุ่นที ่1/2549  (25-
29พ.ค.2549) 

45 3190200365944 นายมนัส อุ้ยชัยสง 10/10/2523 40 2 หมู่ 1 ตำบล/แขวง 
ท่าคล้อ อำเภอ/เขต 
แก่งคอย จังหวัด 

สระบรุ ี

รุ่นที ่1/2549  (25-
29พ.ค.2549) 

46 3190200376342 นายมุม แสนสุภา 0/0/2483 80 21/1 หมู่ 10 ตำบล/
แขวง ท่าคล้อ อำเภอ/
เขต แก่งคอย จังหวัด 

สระบรุ ี

รุ่นที ่1/2549  (25-
29พ.ค.2549) 

47 3190200340194 นายวริัตน ์น้อยสกุล 0/0/2503 60 9 หมู่ 7 ตำบล/แขวง 
ท่าคล้อ อำเภอ/เขต 
แก่งคอย จังหวัด 

สระบรุ ี

รุ่นที ่1/2549  (25-
29พ.ค.2549) 

48 3160200315581 นายสมชาย บญุชาต ิ 29/9/2520 43 6/5 หมู่ 5 ตำบล/
แขวง ท่าคล้อ อำเภอ/
เขต แก่งคอย จังหวัด 

สระบรุ ี

รุ่นที ่1/2549  (25-
29พ.ค.2549) 



49 3190200323338 นางขวัญตา นันลังกา 1/5/2500 63 6 หมู่ 11 ตำบล/แขวง 
ท่าคล้อ อำเภอ/เขต 
แก่งคอย จังหวัด 

สระบรุ ี

รุ่นที ่1/2549  (25-
29พ.ค.2549) 

50 3191100404230 นายอำนาจ สาล ี 12/6/2524 39 51 หมู่ 5 ตำบล/แขวง 
ท่าคล้อ อำเภอ/เขต 
แก่งคอย จังหวัด 

สระบรุ ี

รุ่นที ่1/2549  (25-
29พ.ค.2549) 

51 3530300068107 นายบุญรวน ทองฤทธิ ์ 20/6/2510 53 48/3 หมู่ 7 ตำบล/
แขวง ท่าคล้อ อำเภอ/
เขต แก่งคอย จังหวัด 

สระบรุ ี

รุ่นที ่1/2549  (25-
29พ.ค.2549) 

52 3190200160064 นางสาวพิมพ์ใจ รอบสรุิ
วงษ ์

29/9/2515 48 2 หมู่ 1 ตำบล/แขวง 
ท่าคล้อ อำเภอ/เขต 
แก่งคอย จังหวัด 

สระบรุ ี

รุ่นที ่1/2549  (25-
29พ.ค.2549) 

53 3440600530982 นางเจริญศรี งาม
ประเสริฐ 

28/3/2513 50 71/4 หมู่ 11 ตำบล/
แขวง ท่าคล้อ อำเภอ/
เขต แก่งคอย จังหวัด 

สระบรุ ี

รุ่นที ่1/2549  (25-
29พ.ค.2549) 

54 3190200371588 นายภูมินทร์ ฐานะวิเศษ 16/11/2496 67 1 หมู่ 8 ตำบล/แขวง 
ท่าคล้อ อำเภอ/เขต 
แก่งคอย จังหวัด 

สระบรุ ี

รุ่นที ่1/2549  (25-
29พ.ค.2549) 

55 3190200341620 นายบุญหลั่น เกตุวัต 24/10/2497 66 39 หมู่ 7 ตำบล/แขวง 
ท่าคล้อ อำเภอ/เขต 
แก่งคอย จังหวัด 

สระบรุ ี

รุ่นที ่1/2549  (25-
29พ.ค.2549) 

56 3190200372819 นายสนัน่ คงชาญแพทย ์ 0/8/2497 66 26 หมู่ 8 ตำบล/แขวง 
ท่าคล้อ อำเภอ/เขต 
แก่งคอย จังหวัด 

สระบรุ ี

รุ่นที ่1/2549  (25-
29พ.ค.2549) 

57 3160200181061 นายจักรินทร์ วงษ์สวสัดิ ์ 24/12/2520 43 19/1 หมู่ 11 ตำบล/
แขวง ท่าคล้อ อำเภอ/
เขต แก่งคอย จังหวัด 

สระบรุ ี

รุ่นที ่1/2549  (25-
29พ.ค.2549) 

58 3190200323133 นายชัยชนะ แก่นจันทร ์ 21/1/2523 40 1 หมู่ 11 ตำบล/แขวง 
ท่าคล้อ อำเภอ/เขต 
แก่งคอย จังหวัด 

สระบรุ ี

รุ่นที ่1/2549  (25-
29พ.ค.2549) 



59 3190200341824 นายทองใบ สกุลไทย 12/6/2520 43 41 หมู่ 7 ตำบล/แขวง 
ท่าคล้อ อำเภอ/เขต 
แก่งคอย จังหวัด 

สระบรุ ี

รุ่นที ่1/2549  (25-
29พ.ค.2549) 

60 3190200366070 นายคมสัน สุขสวสัดิ ์ 1/7/2520 43 4/1 หมู่ 1 ตำบล/
แขวง ท่าคล้อ อำเภอ/
เขต แก่งคอย จังหวัด 

สระบรุ ี

รุ่นที ่1/2549  (25-
29พ.ค.2549) 

61 3310401174494 นายเลิศบณัฑติ นาน้ำ 0/0/2509 54 47/4 หมู่ 7 ตำบล/
แขวง ท่าคล้อ อำเภอ/
เขต แก่งคอย จังหวัด 

สระบรุ ี

รุ่นที ่1/2549  (25-
29พ.ค.2549) 

62 3190200369141 นายสมคดิ น้อยภูม ิ 0/0/2500 63 28 หมู่ 5 ตำบล/แขวง 
ท่าคล้อ อำเภอ/เขต 
แก่งคอย จังหวัด 

สระบรุ ี

รุ่นที ่1/2549  (25-
29พ.ค.2549) 

63 3190200326591 นางทองดี จันทนาก 24/11/2512 51 70/1 หมู่ 11 ตำบล/
แขวง ท่าคล้อ อำเภอ/
เขต แก่งคอย จังหวัด 

สระบรุ ี

รุ่นที ่1/2549  (25-
29พ.ค.2549) 

64 5190299001857 นายมน เชื้อคำเพ็ง 10/8/2499 64 88/5 หมู่ 11 ตำบล/
แขวง ท่าคล้อ อำเภอ/
เขต แก่งคอย จังหวัด 

สระบรุ ี

รุ่นที ่1/2549  (25-
29พ.ค.2549) 

65 3190200365910 นายสมชัย อุ้ยชัยสง 0/0/2498 65 2 หมู่ 1 ตำบล/แขวง 
ท่าคล้อ อำเภอ/เขต 
แก่งคอย จังหวัด 

สระบรุ ี

รุ่นที ่1/2549  (25-
29พ.ค.2549) 

66 3190200326973 นางบาลเย็น น้อยสกุล 1/1/2511 52 22/2 หมู่ 5 ตำบล/
แขวง ท่าคล้อ อำเภอ/
เขต แก่งคอย จังหวัด 

สระบรุ ี

รุ่นที ่1/2549  (25-
29พ.ค.2549) 

67 3160200323451 นายมนัส จินษร 23/2/2519 44 7/1 หมู่ 5 ตำบล/
แขวง ท่าคล้อ อำเภอ/
เขต แก่งคอย จังหวัด 

สระบรุ ี

รุ่นที ่1/2549  (25-
29พ.ค.2549) 

68 3190200323729 นางศรีวรรณา ธำรงค์ทอง 10/7/2500 63 12/1 หมู่ 11 ตำบล/
แขวง ท่าคล้อ อำเภอ/
เขต แก่งคอย จังหวัด 

สระบรุ ี

รุ่นที ่2/2557  (25-29 
มี.ค.2557) 



69 3190200323516 นางสาวเคลือวัลย์ คำ
พรหมมา 

3/1/2503 60 30/1 หมู่ 11 ตำบล/
แขวง ท่าคล้อ อำเภอ/
เขต แก่งคอย จังหวัด 

สระบรุ ี

รุ่นที ่2/2557  (25-29 
มี.ค.2557) 

70 3190600275314 นางรัตนาภรณ์ วุฒิสว่าง 19/1/2518 45 31/1 หมู่ 11 ตำบล/
แขวง ท่าคล้อ อำเภอ/
เขต แก่งคอย จังหวัด 

สระบรุ ี

รุ่นที ่2/2557  (25-29 
มี.ค.2557) 

71 3430500409022 นายประหยัด ศรจีูมพล 11/10/2509 54 57/1 หมู่ 11 ตำบล/
แขวง ท่าคล้อ อำเภอ/
เขต แก่งคอย จังหวัด 

สระบรุ ี

รุ่นที ่2/2557  (25-29 
มี.ค.2557) 

72 3190200378035 นางบุญโฮม หอมเนียม 1/8/2500 63 50/1 หมู่ 10 ตำบล/
แขวง ท่าคล้อ อำเภอ/
เขต แก่งคอย จังหวัด 

สระบรุ ี

รุ่นที ่2/2557  (25-29 
มี.ค.2557) 

73 3190200292734 นายสุขสรรค์ ศรีวิลัย 22/8/2517 46 22 หมู่ 2 ตำบล/แขวง 
ท่าคล้อ อำเภอ/เขต 
แก่งคอย จังหวัด 

สระบรุ ี

รุ่นที ่2/2557  (25-29 
มี.ค.2557) 

74 1190200057780 นางสาวสุธารตัน์ ไชย
เนตร ์

28/4/2531 32 32 หมู่ 8 ตำบล/แขวง 
ท่าคล้อ อำเภอ/เขต 
แก่งคอย จังหวัด 

สระบรุ ี

รุ่นที ่2/2557  (25-29 
มี.ค.2557) 

75 3190200366657 นายนงค ์จิตรธรรม 3/8/2494 69 15 หมู่ 1 ตำบล/แขวง 
ท่าคล้อ อำเภอ/เขต 
แก่งคอย จังหวัด 

สระบรุ ี

รุ่นที ่2/2557  (25-29 
มี.ค.2557) 

76 3301400942812 นางจุรีรัตน์ เล็กมณ ี 2/6/2510 53 24 หมู่ 6 ตำบล/แขวง 
ท่าคล้อ อำเภอ/เขต 
แก่งคอย จังหวัด 

สระบรุ ี

รุ่นที ่2/2557  (25-29 
มี.ค.2557) 

77 3600300624599 นายเนตร พิมพา 31/10/2519 44 6 หมู่ 11 ตำบล/แขวง 
ท่าคล้อ อำเภอ/เขต 
แก่งคอย จังหวัด 

สระบรุ ี

รุ่นที ่2/2557  (25-29 
มี.ค.2557) 

78 3190200224712 นางปราณีต สุทธิโส 23/1/2501 62 91 หมู่ 4 ตำบล/แขวง 
ท่าคล้อ อำเภอ/เขต 
แก่งคอย จังหวัด 

สระบรุ ี

รุ่นที ่2/2557  (25-29 
มี.ค.2557) 



79 3190200294656 นายแสน พงษ์สุวรรณ ์ 7/6/2495 68 49 หมู่ 2 ตำบล/แขวง 
ท่าคล้อ อำเภอ/เขต 
แก่งคอย จังหวัด 

สระบรุ ี

รุ่นที ่2/2557  (25-29 
มี.ค.2557) 

80 3190200365928 นางแดง อุ้ยชัยสง 3/3/2502 61 2 หมู่ 1 ตำบล/แขวง 
ท่าคล้อ อำเภอ/เขต 
แก่งคอย จังหวัด 

สระบรุ ี

รุ่นที ่2/2557  (25-29 
มี.ค.2557) 

81 3190200366011 นางบัวผัน จิตรธรรม 2/11/2508 55 2/3 หมู่ 1 ตำบล/
แขวง ท่าคล้อ อำเภอ/
เขต แก่งคอย จังหวัด 

สระบรุ ี

รุ่นที ่2/2557  (25-29 
มี.ค.2557) 

82 1160800036121 นางสาวมลฤดี จันทะ 20/7/2531 32 30 หมู่ 11 ตำบล/
แขวง ท่าคล้อ อำเภอ/
เขต แก่งคอย จังหวัด 

สระบรุ ี

รุ่นที ่2/2557  (25-29 
มี.ค.2557) 

83 3190200372177 นางประคอง อมรกุล 1/1/2499 64 14/1 หมู่ 8 ตำบล/
แขวง ท่าคล้อ อำเภอ/
เขต แก่งคอย จังหวัด 

สระบรุ ี

รุ่นที ่2/2557  (25-29 
มี.ค.2557) 

84 3190200372193 นายสมยศ อมารกลู 24/10/2510 53 14 หมู่ 8 ตำบล/แขวง 
ท่าคล้อ อำเภอ/เขต 
แก่งคอย จังหวัด 

สระบรุ ี

รุ่นที ่2/2557  (25-29 
มี.ค.2557) 

85 3190200375168 นายเลียบ คงสมทบ 4/11/2503 60 70 หมู่ 8 ตำบล/แขวง 
ท่าคล้อ อำเภอ/เขต 
แก่งคอย จังหวัด 

สระบรุ ี

รุ่นที ่2/2557  (25-29 
ม.ีค.2557) 

86 3190200375010 นางพรพิมล วงวัฒนา 21/8/2503 60 66 หมู่ 8 ตำบล/แขวง 
ท่าคล้อ อำเภอ/เขต 
แก่งคอย จังหวัด 

สระบรุ ี

รุ่นที ่2/2557  (25-29 
มี.ค.2557) 

87 3190200006251 นางอุดม กองหนุน 9/0/2496 67 78 หมู่ 8 ตำบล/แขวง 
ท่าคล้อ อำเภอ/เขต 
แก่งคอย จังหวัด 

สระบรุ ี

รุ่นที ่2/2557  (25-29 
มี.ค.2557) 

88 3190200373327 นางโฉมยงค ์สุวรรณรัตน ์ 1/2/2507 56 36 หมู่ 8 ตำบล/แขวง 
ท่าคล้อ อำเภอ/เขต 
แก่งคอย จังหวัด 

สระบรุ ี

รุ่นที ่2/2557  (25-29 
มี.ค.2557) 



89 3190200372801 นางละเมยีด คงชาญ
แพทย ์

20/3/2493 70 26 หมู่ 8 ตำบล/แขวง 
ท่าคล้อ อำเภอ/เขต 
แก่งคอย จังหวัด 

สระบรุ ี

รุ่นที ่2/2557  (25-29 
มี.ค.2557) 

90 3190200372924 นางสาวโกมล คงสมทบ 9/1/2497 66 28/1 หมู่ 8 ตำบล/
แขวง ท่าคล้อ อำเภอ/
เขต แก่งคอย จังหวัด 

สระบรุ ี

รุ่นที ่2/2557  (25-29 
มี.ค.2557) 

91 1199900057241 นายโชดก ชิตวงษ์ 13/6/2528 35 30/1 หมู่ 8 ตำบล/
แขวง ท่าคล้อ อำเภอ/
เขต แก่งคอย จังหวัด 

สระบรุ ี

รุ่นที ่2/2557  (25-29 
มี.ค.2557) 

92 3190200371596 นางสำราญ ฐานะวิเศษ 19/9/2499 64 1 หมู่ 8 ตำบล/แขวง 
ท่าคล้อ อำเภอ/เขต 
แก่งคอย จังหวัด 

สระบรุ ี

รุ่นที ่2/2557  (25-29 
มี.ค.2557) 

93 3190200372771 นางทองหวัน พระวิจิตร ์ 19/8/2509 54 25 หมู่ 8 ตำบล/แขวง 
ท่าคล้อ อำเภอ/เขต 
แก่งคอย จังหวัด 

สระบรุ ี

รุ่นที ่2/2557  (25-29 
มี.ค.2557) 

94 3190200372789 นางสาวรุจาภา คงชาญ
แพทย ์

24/7/2507 56 25/1 หมู่ 8 ตำบล/
แขวง ท่าคล้อ อำเภอ/
เขต แก่งคอย จังหวัด 

สระบรุ ี

รุ่นที ่2/2557  (25-29 
มี.ค.2557) 

95 1199800002941 นางสาวมัลลิกา ลักษณะ
ผ่อง 

26/7/2527 36 43 หมู่ 6 ตำบล/แขวง 
ท่าคล้อ อำเภอ/เขต 
แก่งคอย จังหวัด 

สระบรุ ี

รุ่นที ่2/2557  (25-29 
มี.ค.2557) 

96 3190200226472 นายสามารถ โพธิ
ประสิทธ์ิ 

10/5/2506 57 32 หมู่ 4 ตำบล/แขวง 
ท่าคล้อ อำเภอ/เขต 
แก่งคอย จังหวัด 

สระบรุ ี

รุ่นที ่2/2557  (25-29 
มี.ค.2557) 

97 3190200287919 นางสาวสำราณ 
บรรดาศักดิ ์

2/4/2515 48 47/4 หมู่ 7 ตำบล/
แขวง ท่าคล้อ อำเภอ/
เขต แก่งคอย จังหวัด 

สระบรุ ี

รุ่นที ่2/2557  (25-29 
มี.ค.2557) 

98 3190200134292 นางลาวัลย์ ศรีมาลา 7/11/2511 52 83 หมู่ 7 ตำบล/แขวง 
ท่าคล้อ อำเภอ/เขต 
แก่งคอย จังหวัด 

สระบรุ ี

รุ่นที ่2/2557  (25-29 
มี.ค.2557) 



99 3190200341514 นางละเอียด มะลิวัลย ์ 16/9/2507 56 36 หมู่ 7 ตำบล/แขวง 
ท่าคล้อ อำเภอ/เขต 
แก่งคอย จังหวัด 

สระบรุ ี

รุ่นที ่2/2557  (25-29 
มี.ค.2557) 

100 3190200298422 นายชัยวัฒน์ สำลีทอง 21/8/2516 47 35 หมู่ 6 ตำบล/แขวง 
ท่าคล้อ อำเภอ/เขต 
แก่งคอย จังหวัด 

สระบรุ ี

รุ่นที ่2/2557  (25-29 
มี.ค.2557) 

101 3190200373645 นางอำพร จันทกูล 14/1/2513 50 49 หมู่ 8 ตำบล/แขวง 
ท่าคล้อ อำเภอ/เขต 
แก่งคอย จังหวัด 

สระบรุ ี

รุ่นที ่2/2557  (25-29 
มี.ค.2557) 

102 3190200296683 นายธนากร จันทะน้อย 30/7/2525 38 44 หมู่ 6 ตำบล/แขวง 
ท่าคล้อ อำเภอ/เขต 
แก่งคอย จังหวัด 

สระบรุ ี

รุ่นที ่2/2557  (25-29 
มี.ค.2557) 

103 5251300005547 นางสาวอารีวัลย์ สุชัยราช 0/0/2507 56 50/1 หมู่ 10 ตำบล/
แขวง ท่าคล้อ อำเภอ/
เขต แก่งคอย จังหวัด 

สระบรุ ี

รุ่นที ่2/2557  (25-29 
มี.ค.2557) 

104 3190200371723 นางณัฐหทัย ฮะอมร 12/1/2509 54 85 หมู่ 8 ตำบล/แขวง 
ท่าคล้อ อำเภอ/เขต 
แก่งคอย จังหวัด 

สระบรุ ี

รุ่นที ่2/2557  (25-29 
มี.ค.2557) 

105 3190200372932 นางสาวบุญเลิศ คงสมทบ 13/11/2505 58 28 หมู่ 8 ตำบล/แขวง 
ท่าคล้อ อำเภอ/เขต 
แก่งคอย จังหวัด 

สระบรุ ี

รุ่นที ่2/2557  (25-29 
มี.ค.2557) 

106 3190200228033 นางกันหา พิมพ์มณ ี 6/6/2500 63 62 หมู่ 4 ตำบล/แขวง 
ท่าคล้อ อำเภอ/เขต 
แก่งคอย จังหวัด 

สระบรุ ี

รุ่นที ่2/2557  (25-29 
มี.ค.2557) 

107 3191100254696 นายอังกาบ คงสุข 10/1/2504 59 5 หมู่ 6 ตำบล/แขวง 
ท่าคล้อ อำเภอ/เขต 
แก่งคอย จังหวัด 

สระบรุ ี

รุ่นที ่2/2557  (25-29 
มี.ค.2557) 

108 3190200368242 นายประดิษฐ เฉลิมวัฒน์ 6/2/2515 48 12/3 หมู่ 5 ตำบล/
แขวง ท่าคล้อ อำเภอ/
เขต แก่งคอย จังหวัด 

สระบรุ ี

รุ่นที ่2/2557  (25-29 
มี.ค.2557) 



ประวัติ อปพร. (VST001) 
ข้อมูล ณ วันที่ 20/04/2565 12:20 

รหัสบัตรประชาชน ชื่อ-สกุล อปพร. ที่อยู่ ศูนย์ อปพร. 

3190200372797 นายมานน จันทะนันท์  53 หมู่  ม. 8 ตำบล/
แขวง ท่าคล้อ อำเภอ/
เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบุรี 

ศูนย์ อปพร.อบต.ท่า
คล้อ 

3160200284464 นายมานพ ชาลี 94/3 หมู่  ม. 11 
ตำบล/แขวง ท่าคล้อ 
อำเภอ/เขต แก่งคอย 
จังหวัด สระบุรี 

ศูนย์ อปพร.อบต.ท่า
คล้อ 

3190200297990 นายยงยุทธ์ อินทรักษา  6/1 หมู่  ม. 6 ตำบล/
แขวง ท่าคล้อ อำเภอ/
เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบุรี 

ศูนย์ อปพร.อบต.ท่า
คล้อ 

3190200054914 นายราชันย์ ชาญสมร 46/1 หมู่  ม. 5 
ตำบล/แขวง ท่าคล้อ 
อำเภอ/เขต แก่งคอย 
จังหวัด สระบุรี 

ศูนย์ อปพร.อบต.ท่า
คล้อ 

2140900001131 นางละเอียด อินทร์
งาม 

 26/1 หมู่  ม. 8 
ตำบล/แขวง ท่าคล้อ 
อำเภอ/เขต แก่งคอย 
จังหวัด สระบุรี 

ศูนย์ อปพร.อบต.ท่า
คล้อ 

3190200297442 นายวินัย ลักษณะผ่อง  43 หมู่  ม. 6 ตำบล/
แขวง ท่าคล้อ อำเภอ/
เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบุรี 

ศูนย์ อปพร.อบต.ท่า
คล้อ 

3160200315858 นายศรายุธ สุวรรณ
รัตน์ 

 55 หมู่  ม. 2 ตำบล/
แขวง ท่าคล้อ อำเภอ/
เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบุรี 

ศูนย ์อปพร.อบต.ท่า
คล้อ 



3190200294800 นายสถิต ดารามาตร  52 หมู่  ม. 2 ตำบล/
แขวง ท่าคล้อ อำเภอ/
เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบุรี 

ศูนย์ อปพร.อบต.ท่า
คล้อ 

3190600274555 นายสนั่นศิลป์ ด้วงทอง 33/1 หมู่  ม. 11 
ตำบล/แขวง ท่าคล้อ 
อำเภอ/เขต แก่งคอย 
จังหวัด สระบุรี 

ศูนย์ อปพร.อบต.ท่า
คล้อ 

3190200343045 นายสมหมาย ช่วย
ณรงค์ 

69/1 หมู่  ม. 7 
ตำบล/แขวง ท่าคล้อ 
อำเภอ/เขต แก่งคอย 
จังหวัด สระบุรี 

ศูนย์ อปพร.อบต.ท่า
คล้อ 

3190200367394 นายสมัคร ปานจะอำ  27 หมู่  ม. 1 ตำบล/
แขวง ท่าคล้อ อำเภอ/
เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบุรี 

ศูนย์ อปพร.อบต.ท่า
คล้อ 

3190200298511 นายอำนวย โพธิ์
ประสิทธิ์ 

 37 หมู่  ม. 6 ตำบล/
แขวง ท่าคล้อ อำเภอ/
เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบุรี 

ศูนย์ อปพร.อบต.ท่า
คล้อ 

3190200373611 นางสาวกุลภา ศรีวิลัย  42 หมู่  ม. 8 ตำบล/
แขวง ท่าคล้อ อำเภอ/
เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบุร ี

ศูนย์ อปพร.อบต.ท่า
คล้อ 

3190200367416 นายถนอม ปานจะอำ  27 หมู่  ม. 1 ตำบล/
แขวง ท่าคล้อ อำเภอ/
เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบุรี 

ศูนย์ อปพร.อบต.ท่า
คล้อ 



3160200284472 นายธเนศ ชาลี  94 หมู่  ม. 11 
ตำบล/แขวง ท่าคล้อ 
อำเภอ/เขต แก่งคอย 
จังหวัด สระบุรี 

ศูนย์ อปพร.อบต.ท่า
คล้อ 

3190200324482 นายบัวผัน สิงห์ดา  28 หมู่  ม. 11 
ตำบล/แขวง ท่าคล้อ 
อำเภอ/เขต แก่งคอย 
จังหวัด สระบุรี 

ศูนย์ อปพร.อบต.ท่า
คล้อ 

3190200327210 นายบุญรอด จันทนาก 70/1 หมู่  ม. 11 
ตำบล/แขวง ท่าคล้อ 
อำเภอ/เขต แก่งคอย 
จังหวัด สระบุรี 

ศูนย์ อปพร.อบต.ท่า
คล้อ 

3190200376377 นายบุญลือ แสนสุภา  21/1 หมู่  ม. 10 
ตำบล/แขวง ท่าคล้อ 
อำเภอ/เขต แก่งคอย 
จังหวัด สระบุรี 

ศูนย์ อปพร.อบต.ท่า
คล้อ 

3190200326400 นางสาวประไพ ลิ้มเฮง  67 หมู่  ม. 11 
ตำบล/แขวง ท่าคล้อ 
อำเภอ/เขต แก่งคอย 
จังหวัด สระบุรี 

ศูนย์ อปพร.อบต.ท่า
คล้อ 

3190200320606 นายประมุข นักร้อง  6/1 หมู่  ม. 9 ตำบล/
แขวง ท่าคล้อ อำเภอ/
เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบุรี 

ศูนย์ อปพร.อบต.ท่า
คล้อ 

3190200549298 นายพนม ธาตุทอง  19 หมู่  ม. 10 
ตำบล/แขวง ท่าคล้อ 
อำเภอ/เขต แก่งคอย 
จังหวัด สระบุรี 

ศูนย์ อปพร.อบต.ท่า
คล้อ 



3190200318784 นายพนา ดิษฐปัญญา  8/1 หมู่  ม. 3 ตำบล/
แขวง ท่าคล้อ อำเภอ/
เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบุรี 

ศูนย์ อปพร.อบต.ท่า
คล้อ 

3190200297485 นายธนายุทธ์ ลักษณะ
ผ่อง 

43 หมู่ 6 ตำบล/แขวง 
ท่าคล้อ อำเภอ/เขต 
แก่งคอย จังหวัด 
สระบุรี 

ศูนย์ อปพร.อบต.ท่า
คล้อ 

3900900232087 นายทนงยุทธ จันทกูล 49 หมู่ 8 ตำบล/แขวง 
ท่าคล้อ อำเภอ/เขต 
แก่งคอย จังหวัด 
สระบุรี 

ศูนย์ อปพร.อบต.ท่า
คล้อ 

3190200320827 นางสาวปราณีต พิมพ์
ศร 

9 หมู่ 9 ตำบล/แขวง 
ท่าคล้อ อำเภอ/เขต 
แก่งคอย จังหวัด 
สระบุรี 

ศูนย์ อปพร.อบต.ท่า
คล้อ 

3190200227371 นายวิรัตน์ ทองแท้ 50/2 หมู่ 4 ตำบล/
แขวง ท่าคล้อ อำเภอ/
เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบุรี 

ศูนย์ อปพร.อบต.ท่า
คล้อ 

3190200195267 นางสาวธัญญา ศรี
สอาด 

36/1 หมู่ 9 ตำบล/
แขวง ท่าคล้อ อำเภอ/
เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบุรี 

ศูนย์ อปพร.อบต.ท่า
คล้อ 

5199800001379 นางพิชายา แก้วก้อน
นารา 

77 หมู่ 10 ตำบล/
แขวง ท่าคล้อ อำเภอ/
เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบุรี 

ศูนย์ อปพร.อบต.ท่า
คล้อ 



3190200226154 นายทองรัก ชัยเนตร 28/2 หมู่ 4 ตำบล/
แขวง ท่าคล้อ อำเภอ/
เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบุรี 

ศูนย์ อปพร.อบต.ท่า
คล้อ 

3190200372835 นายอนันต์ คงชาญ
แพทย์ 

26 หมู่ 8 ตำบล/แขวง 
ท่าคล้อ อำเภอ/เขต 
แก่งคอย จังหวัด 
สระบุรี 

ศูนย์ อปพร.อบต.ท่า
คล้อ 

3670700578101 นางนิยม หอมจันทร์ 10/2 หมู่ 9 ตำบล/
แขวง ท่าคล้อ อำเภอ/
เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบุรี 

ศูนย์ อปพร.อบต.ท่า
คล้อ 

3199900055431 นายปรีดา ดวงแก้ว 17 หมู่ 8 ตำบล/แขวง 
ท่าคล้อ อำเภอ/เขต 
แก่งคอย จังหวัด 
สระบุรี 

ศูนย์ อปพร.อบต.ท่า
คล้อ 

3190200368820 นายทศพล แสงแก้ว 22/5 หมู่ 5 ตำบล/
แขวง ท่าคล้อ อำเภอ/
เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบุรี 

ศูนย์ อปพร.อบต.ท่า
คล้อ 

3190200368510 นายวิเชียร วงษ์ฟอง 39/5 หมู่ 11 ตำบล/
แขวง ท่าคล้อ อำเภอ/
เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบุรี 

ศูนย์ อปพร.อบต.ท่า
คล้อ 

3421000044182 นางแวว กว้างขวาง 74/5 หมู่ 11 ตำบล/
แขวง ท่าคล้อ อำเภอ/
เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบุรี 

ศูนย์ อปพร.อบต.ท่า
คล้อ 



3190100163037 นายโกวิท สุขปรั่ง 7/1 หมู่ 11 ตำบล/
แขวง ท่าคล้อ อำเภอ/
เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบุรี 

ศูนย์ อปพร.อบต.ท่า
คล้อ 

3190200320631 นางทองม้วน เทียม
มงคล 

6/3 หมู่ 9 ตำบล/
แขวง ท่าคล้อ อำเภอ/
เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบุรี 

ศูนย์ อปพร.อบต.ท่า
คล้อ 

3190200321262 นางประชวน เล็กมณี 17/2 หมู่ 9 ตำบล/
แขวง ท่าคล้อ อำเภอ/
เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบุรี 

ศูนย์ อปพร.อบต.ท่า
คล้อ 

3190200375265 นางสาวมุนิล เผือก
พิบูลย์ 

2 หมู่ 10 ตำบล/แขวง 
ท่าคล้อ อำเภอ/เขต 
แก่งคอย จังหวัด 
สระบุรี 

ศูนย์ อปพร.อบต.ท่า
คล้อ 

3160100600887 นายมนัส พระวิจิตร์ 25 หมู่ 8 ตำบล/แขวง 
ท่าคล้อ อำเภอ/เขต 
แก่งคอย จังหวัด 
สระบุรี 

ศูนย์ อปพร.อบต.ท่า
คล้อ 

1190200003931 นายถวิล กองสาลี 12/2 หมู่ 7 ตำบล/
แขวง ท่าคล้อ อำเภอ/
เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบุรี 

ศูนย์ อปพร.อบต.ท่า
คล้อ 

3190800099030 นายพิศาล เช็งขุนทด 40/1 หมู่ 11 ตำบล/
แขวง ท่าคล้อ อำเภอ/
เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบุรี 

ศูนย์ อปพร.อบต.ท่า
คล้อ 



3190200321483 นางหร่ำ ธัญญผล 14 หมู่ 9 ตำบล/แขวง 
ท่าคล้อ อำเภอ/เขต 
แก่งคอย จังหวัด 
สระบุรี 

ศูนย์ อปพร.อบต.ท่า
คล้อ 

3190200378817 นางอรัญญา แสนสุภา 21/1 หมู่ 10 ตำบล/
แขวง ท่าคล้อ อำเภอ/
เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบุรี 

ศูนย์ อปพร.อบต.ท่า
คล้อ 

3190200365944 นายมนัส อุ้ยชัยสง 2 หมู่ 1 ตำบล/แขวง 
ท่าคล้อ อำเภอ/เขต 
แก่งคอย จังหวัด 
สระบุรี 

ศูนย์ อปพร.อบต.ท่า
คล้อ 

3190200376342 นายมุม แสนสุภา 21/1 หมู่ 10 ตำบล/
แขวง ท่าคล้อ อำเภอ/
เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบุรี 

ศูนย์ อปพร.อบต.ท่า
คล้อ 

3190200340194 นายวิรัตน์ น้อยสกุล 9 หมู่ 7 ตำบล/แขวง 
ท่าคล้อ อำเภอ/เขต 
แก่งคอย จังหวัด 
สระบุรี 

ศูนย์ อปพร.อบต.ท่า
คล้อ 

3160200315581 นายสมชาย บุญชาติ 6/5 หมู่ 5 ตำบล/
แขวง ท่าคล้อ อำเภอ/
เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบุรี 

ศูนย์ อปพร.อบต.ท่า
คล้อ 

3190200323338 นางขวัญตา นัลังกา 6 หมู่ 11 ตำบล/แขวง 
ท่าคล้อ อำเภอ/เขต 
แก่งคอย จังหวัด 
สระบุรี 

ศูนย์ อปพร.อบต.ท่า
คล้อ 



3191100404230 นายอำนาจ สาลี 51 หมู่ 5 ตำบล/แขวง 
ท่าคล้อ อำเภอ/เขต 
แก่งคอย จังหวัด 
สระบุรี 

ศูนย์ อปพร.อบต.ท่า
คล้อ 

3530300068107 นายบุญรวน ทองฤทธิ์ 48/3 หมู่ 7 ตำบล/
แขวง ท่าคล้อ อำเภอ/
เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบุรี 

ศูนย์ อปพร.อบต.ท่า
คล้อ 

3190200160064 นางสาวพิมพ์ใจ รอบสุ
ริวงษ ์

2 หมู่ 1 ตำบล/แขวง 
ท่าคล้อ อำเภอ/เขต 
แก่งคอย จังหวัด 
สระบุรี 

ศูนย์ อปพร.อบต.ท่า
คล้อ 

3440600530982 นางเจริญศรี งาม
ประเสริฐ 

71/4 หมู่ 11 ตำบล/
แขวง ท่าคล้อ อำเภอ/
เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบุรี 

ศูนย์ อปพร.อบต.ท่า
คล้อ 

3190200371588 นายภูมินทร์ ฐานะ
วิเศษ 

1 หมู่ 8 ตำบล/แขวง 
ท่าคล้อ อำเภอ/เขต 
แก่งคอย จังหวัด 
สระบุรี 

ศูนย์ อปพร.อบต.ท่า
คล้อ 

3190200341620 นายบุญหลั่น เกตุวัต 39 หมู่ 7 ตำบล/แขวง 
ท่าคล้อ อำเภอ/เขต 
แก่งคอย จังหวัด 
สระบุรี 

ศูนย์ อปพร.อบต.ท่า
คล้อ 

3190200372819 นายสนั่น คงชาญ
แพทย์ 

26 หมู่ 8 ตำบล/แขวง 
ท่าคล้อ อำเภอ/เขต 
แก่งคอย จังหวัด 
สระบุรี 

ศูนย์ อปพร.อบต.ท่า
คล้อ 



3160200181061 นายจักรินทร์ วงษ์
สวัสดิ ์

19/1 หมู่ 11 ตำบล/
แขวง ท่าคล้อ อำเภอ/
เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบุรี 

ศูนย์ อปพร.อบต.ท่า
คล้อ 

3190200323133 นายชัยชนะ แก่น
จันทร์ 

1 หมู่ 11 ตำบล/แขวง 
ท่าคล้อ อำเภอ/เขต 
แก่งคอย จังหวัด 
สระบุรี 

ศูนย์ อปพร.อบต.ท่า
คล้อ 

3190200341824 นายทองใบ สกุลไทย 41 หมู่ 7 ตำบล/แขวง 
ท่าคล้อ อำเภอ/เขต 
แก่งคอย จังหวัด 
สระบุรี 

ศูนย์ อปพร.อบต.ท่า
คล้อ 

3190200366070 นายคมสัน สุขสวัสดิ์ 4/1 หมู่ 1 ตำบล/
แขวง ท่าคล้อ อำเภอ/
เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบุรี 

ศูนย์ อปพร.อบต.ท่า
คล้อ 

3310401174494 นายเลิศบัณฑิต นาน้ำ 47/4 หมู่ 7 ตำบล/
แขวง ท่าคล้อ อำเภอ/
เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบุรี 

ศูนย์ อปพร.อบต.ท่า
คล้อ 

3190200369141 นายสมคิด น้อยภูมิ 28 หมู่ 5 ตำบล/แขวง 
ท่าคล้อ อำเภอ/เขต 
แก่งคอย จังหวัด 
สระบุรี 

ศูนย์ อปพร.อบต.ท่า
คล้อ 

3190200326591 นางทองดี จันทนาก 70/1 หมู่ 11 ตำบล/
แขวง ท่าคล้อ อำเภอ/
เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบุรี 

ศูนย์ อปพร.อบต.ท่า
คล้อ 



5190299001857 นายมน เชื้อคำเพ็ง 88/5 หมู่ 11 ตำบล/
แขวง ท่าคล้อ อำเภอ/
เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบุรี 

ศูนย์ อปพร.อบต.ท่า
คล้อ 

3190200365910 นายสมชัย อุ้ยชัยสง 2 หมู่ 1 ตำบล/แขวง 
ท่าคล้อ อำเภอ/เขต 
แก่งคอย จังหวัด 
สระบุรี 

ศูนย์ อปพร.อบต.ท่า
คล้อ 

3190200326973 นางบาลเย็น น้อยสกุล 22/2 หมู่ 5 ตำบล/
แขวง ท่าคล้อ อำเภอ/
เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบุรี 

ศูนย์ อปพร.อบต.ท่า
คล้อ 

3160200323451 นายมนัส จินษร 7/1 หมู่ 5 ตำบล/
แขวง ท่าคล้อ อำเภอ/
เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบุรี 

ศูนย์ อปพร.อบต.ท่า
คล้อ 

3190200323729 นางศรีวรรณา ธำรงค์
ทอง 

12/1 หมู่ 11 ตำบล/
แขวง ท่าคล้อ อำเภอ/
เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบุรี 

ศูนย์ อปพร.อบต.ท่า
คล้อ 

3190200323516 นางสาวเคลือวัลย์ คำ
พรหมมา 

30/1 หมู่ 11 ตำบล/
แขวง ท่าคล้อ อำเภอ/
เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบุรี 

ศูนย์ อปพร.อบต.ท่า
คล้อ 

3190600275314 นางรัตนาภรณ์ วุฒิ
สว่าง 

31/1 หมู่ 11 ตำบล/
แขวง ท่าคล้อ อำเภอ/
เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบุรี 

ศูนย์ อปพร.อบต.ท่า
คล้อ 



3430500409022 นายประหยัด ศรีจูม
พล 

57/1 หมู่ 11 ตำบล/
แขวง ท่าคล้อ อำเภอ/
เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบุรี 

ศูนย์ อปพร.อบต.ท่า
คล้อ 

3190200378035 นางบุญโฮม หอมเนียม 50/1 หมู่ 10 ตำบล/
แขวง ท่าคล้อ อำเภอ/
เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบุรี 

ศูนย์ อปพร.อบต.ท่า
คล้อ 

3190200292734 นายสุขสรรค์ ศรีวิลัย 22 หมู่ 2 ตำบล/แขวง 
ท่าคล้อ อำเภอ/เขต 
แก่งคอย จังหวัด 
สระบุรี 

ศูนย์ อปพร.อบต.ท่า
คล้อ 

1190200057780 นางสาวสุธารัตน์ ไชย
เนตร์ 

32 หมู่ 8 ตำบล/แขวง 
ท่าคล้อ อำเภอ/เขต 
แก่งคอย จังหวัด 
สระบุรี 

ศูนย์ อปพร.อบต.ท่า
คล้อ 

3190200366657 นายนงค์ จิตรธรรม 15 หมู่ 1 ตำบล/แขวง 
ท่าคล้อ อำเภอ/เขต 
แก่งคอย จังหวัด 
สระบุรี 

ศูนย์ อปพร.อบต.ท่า
คล้อ 

3301400942812 นางจุรีรัตน์ เล็กมณี 24 หมู่ 6 ตำบล/แขวง 
ท่าคล้อ อำเภอ/เขต 
แก่งคอย จังหวัด 
สระบุรี 

ศูนย์ อปพร.อบต.ท่า
คล้อ 

3600300624599 นายเนตร พิมพา 6 หมู่ 11 ตำบล/แขวง 
ท่าคล้อ อำเภอ/เขต 
แก่งคอย จังหวัด 
สระบุรี 

ศูนย์ อปพร.อบต.ท่า
คล้อ 



3190200224712 นางปราณีต สุทธิโส 91 หมู่ 4 ตำบล/แขวง 
ท่าคล้อ อำเภอ/เขต 
แก่งคอย จังหวัด 
สระบุรี 

ศูนย์ อปพร.อบต.ท่า
คล้อ 

3190200294656 นายแสน พงษ์สุวรรณ์ 49 หมู่ 2 ตำบล/แขวง 
ท่าคล้อ อำเภอ/เขต 
แก่งคอย จังหวัด 
สระบุรี 

ศูนย์ อปพร.อบต.ท่า
คล้อ 

3190200365928 นางแดง อุ้ยชัยสง 2 หมู่ 1 ตำบล/แขวง 
ท่าคล้อ อำเภอ/เขต 
แก่งคอย จังหวัด 
สระบุรี 

ศูนย์ อปพร.อบต.ท่า
คล้อ 

3190200366011 นางบัวผัน จิตรธรรม 2/3 หมู่ 1 ตำบล/
แขวง ท่าคล้อ อำเภอ/
เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบุรี 

ศูนย์ อปพร.อบต.ท่า
คล้อ 

1160800036121 นางสาวมลฤดี จันทะ 30 หมู่ 11 ตำบล/
แขวง ท่าคล้อ อำเภอ/
เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบุรี 

ศูนย์ อปพร.อบต.ท่า
คล้อ 

3190200372177 นางประคอง อมรกุล 14/1 หมู่ 8 ตำบล/
แขวง ท่าคล้อ อำเภอ/
เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบุรี 

ศูนย์ อปพร.อบต.ท่า
คล้อ 

3190200372193 นายสมยศ อมารกูล 14 หมู่ 8 ตำบล/แขวง 
ท่าคล้อ อำเภอ/เขต 
แก่งคอย จังหวัด 
สระบุรี 

ศูนย์ อปพร.อบต.ท่า
คล้อ 



3190200375168 นายเลียบ คงสมทบ 70 หมู่ 8 ตำบล/แขวง 
ท่าคล้อ อำเภอ/เขต 
แก่งคอย จังหวัด 
สระบุรี 

ศูนย์ อปพร.อบต.ท่า
คล้อ 

3190200375010 นางพรพิมล วงวัฒนา 66 หมู่ 8 ตำบล/แขวง 
ท่าคล้อ อำเภอ/เขต 
แก่งคอย จังหวัด 
สระบุรี 

ศูนย์ อปพร.อบต.ท่า
คล้อ 

3190200006251 นางอุดม กองหนุน 78 หมู่ 8 ตำบล/แขวง 
ท่าคล้อ อำเภอ/เขต 
แก่งคอย จังหวัด 
สระบุรี 

ศูนย์ อปพร.อบต.ท่า
คล้อ 

3190200373327 นางโฉมยงค์ สุวรรณ
รัตน์ 

36 หมู่ 8 ตำบล/แขวง 
ท่าคล้อ อำเภอ/เขต 
แก่งคอย จังหวัด 
สระบุรี 

ศูนย์ อปพร.อบต.ท่า
คล้อ 

3190200372801 นางละเมียด คงชาญ
แพทย์ 

26 หมู่ 8 ตำบล/แขวง 
ท่าคล้อ อำเภอ/เขต 
แก่งคอย จังหวัด 
สระบุรี 

ศูนย์ อปพร.อบต.ท่า
คล้อ 

3190200372924 นางสาวโกมล คง
สมทบ 

28/1 หมู่ 8 ตำบล/
แขวง ท่าคล้อ อำเภอ/
เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบุรี 

ศูนย์ อปพร.อบต.ท่า
คล้อ 

1199900057241 นายโชดก ชิตวงษ์ 30/1 หมู่ 8 ตำบล/
แขวง ท่าคล้อ อำเภอ/
เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบุรี 

ศูนย์ อปพร.อบต.ท่า
คล้อ 



3190200371596 นางสำราญ ฐานะ
วิเศษ 

1 หมู่ 8 ตำบล/แขวง 
ท่าคล้อ อำเภอ/เขต 
แก่งคอย จังหวัด 
สระบุรี 

ศูนย์ อปพร.อบต.ท่า
คล้อ 

3190200372771 นางทองหวัน พระ
วิจิตร์ 

25 หมู่ 8 ตำบล/แขวง 
ท่าคล้อ อำเภอ/เขต 
แก่งคอย จังหวัด 
สระบุรี 

ศูนย์ อปพร.อบต.ท่า
คล้อ 

3190200372789 นางสาวรุจาภา คง
ชาญแพทย์ 

25/1 หมู่ 8 ตำบล/
แขวง ท่าคล้อ อำเภอ/
เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบุรี 

ศูนย์ อปพร.อบต.ท่า
คล้อ 

1199800002941 นางสาวมัลลิกา 
ลักษณะผ่อง 

43 หมู่ 6 ตำบล/แขวง 
ท่าคล้อ อำเภอ/เขต 
แก่งคอย จังหวัด 
สระบุรี 

ศูนย์ อปพร.อบต.ท่า
คล้อ 

3190200226472 นายสามารถ โพธิ
ประสิทธิ์ 

32 หมู่ 4 ตำบล/แขวง 
ท่าคล้อ อำเภอ/เขต 
แก่งคอย จังหวัด 
สระบุรี 

ศูนย์ อปพร.อบต.ท่า
คล้อ 

3190200287919 นางสาวสำราณ 
บรรดาศักดิ์ 

47/4 หมู่ 7 ตำบล/
แขวง ท่าคล้อ อำเภอ/
เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบุรี 

ศูนย์ อปพร.อบต.ท่า
คล้อ 

3190200134292 นางลาวัลย์ ศรีมาลา 83 หมู่ 7 ตำบล/แขวง 
ท่าคล้อ อำเภอ/เขต 
แก่งคอย จังหวัด 
สระบุรี 

ศูนย์ อปพร.อบต.ท่า
คล้อ 



3190200341514 นางละเอียด มะลิวัลย์ 36 หมู่ 7 ตำบล/แขวง 
ท่าคล้อ อำเภอ/เขต 
แก่งคอย จังหวัด 
สระบุรี 

ศูนย์ อปพร.อบต.ท่า
คล้อ 

3190200298422 นายชัยวัฒน์ สำลีทอง 35 หมู่ 6 ตำบล/แขวง 
ท่าคล้อ อำเภอ/เขต 
แก่งคอย จังหวัด 
สระบุรี 

ศูนย์ อปพร.อบต.ท่า
คล้อ 

3190200373645 นางอำพร จันทกูล 49 หมู่ 8 ตำบล/แขวง 
ท่าคล้อ อำเภอ/เขต 
แก่งคอย จังหวัด 
สระบุรี 

ศูนย์ อปพร.อบต.ท่า
คล้อ 

3190200296683 นายธนากร จันทะน้อย 44 หมู่ 6 ตำบล/แขวง 
ท่าคล้อ อำเภอ/เขต 
แก่งคอย จังหวัด 
สระบุรี 

ศูนย์ อปพร.อบต.ท่า
คล้อ 

5251300005547 นางสาวอารีวัลย์ สุชัย
ราช 

50/1 หมู่ 10 ตำบล/
แขวง ท่าคล้อ อำเภอ/
เขต แก่งคอย จังหวัด 
สระบุรี 

ศูนย์ อปพร.อบต.ท่า
คล้อ 

3190200371723 นางณัฐหทัย ฮะอมร 85 หมู่ 8 ตำบล/แขวง 
ท่าคล้อ อำเภอ/เขต 
แก่งคอย จังหวัด 
สระบุรี 

ศูนย์ อปพร.อบต.ท่า
คล้อ 

3190200372932 นางสาวบุญเลิศ คง
สมทบ 

28 หมู่ 8 ตำบล/แขวง 
ท่าคล้อ อำเภอ/เขต 
แก่งคอย จังหวัด 
สระบุรี 

ศูนย์ อปพร.อบต.ท่า
คล้อ 



3190200228033 นางกันหา พิมพ์มณี 62 หมู่ 4 ตำบล/แขวง 
ท่าคล้อ อำเภอ/เขต 
แก่งคอย จังหวัด 
สระบุรี 

ศูนย์ อปพร.อบต.ท่า
คล้อ 

3191100254696 นายอังกาบ คงสุข 5 หมู่ 6 ตำบล/แขวง 
ท่าคล้อ อำเภอ/เขต 
แก่งคอย จังหวัด 
สระบุรี 

ศูนย์ อปพร.อบต.ท่า
คล้อ 
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